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TRZEBOWNISKO
– ODKRYWAMY DZIEDZICTWO

Red. RYSZARD BEREŚ, ur. w 1949 roku,
od dzieciństwa związany z Trzebowniskiem.
Wychowany w rodzinie, która w czasach
II wojny zapisała znaczące karty w historii lewicowego ruchu oporu przeciw hitlerowskiej
okupacji na naszym terenie. Z wykształcenia
prawnik, z pasji – dziennikarz. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a następnie
dwuletnie stacjonarne studia podyplomowe
w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu
Warszawskiego. Pierwsze swoje teksty prasowe opublikował w 1969 roku. W latach
1973–1991 dziennikarz NOWIN, przez wiele
lat członek Kolegium Redakcyjnego NOWIN
oraz kierownik działu. W okresie 2001–2005
doradca wojewodów podkarpackich. Po przejściu na emeryturę, swą aktywność i wiedzę zawodową poświęcił dokumentowaniu dziejów naszych Przodków, wykorzystując dotychczasowe publikacje historyczno-monograficzne,
prowadząc dalszą kwerendę ocalałych dokumentów i kronik, a także kompletując relacje i wspomnienia bezpośrednich świadków historii XX wieku nad Wisłokiem, Czarną i Świerkowcem. Wszak to był i jest ku temu ostatni moment;
uczestnicy historycznych wydarzeń lat II Rzeczypospolitej, okresu II wojny i czasów powojennej odbudowy odchodzą już na wieczny spoczynek. Plonem pracy red. Ryszarda Beresia są kolejne publikacje monograficzne o wsiach gminy Trzebownisko. W ub. latach, przy wsparciu władz samorządowych gminy,
ukazały się następujące książki jego autorstwa: TRZEBOWNISKO MA 600 LAT
(wydana w 2013 r., napisana razem ze Stanisławem Wierciochem), NOWA WIEŚ
(wyd. w 2013 r.), GMINA TRZEBOWNISKO – DZIEDZICTWO KULTUROWE I PRZYRODNICZE (wyd. w 2014 r.), JASIONKA PRZEZ WIEKI (wyd. w 2015 r. razem
z zespołem), opracowanie CMENTARZ PARAFIALNY W TRZEBOWNISKU (wyd.
w 2015 r.). Prezentując je autor podkreśla: Wydawnictwa te nie zabiegają o miano dzieł naukowych. To raczej swoisty pamiętnik tej ziemi oraz jej mieszkańców,
kreślony przez ludzi zakochanych w niej od kolebki, związanych z nią na dobre i złe.
To jakby rodzinny album, który przegląda się od czasu do czasu i wspomina tych,
którzy odeszli…
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Do Mieszkańców Gminy Trzebownisko,
do następnych jej Pokoleń
Przekazujemy Państwu opracowanie będące naszym zdaniem regionalnym skarbem, który
ma szansę przetrwać stulecia. Jest to książka o naszych Przodkach, o przeszłości tej ziemi, o jej
dniu dzisiejszym, ale też o perspektywach naszej Małej Ojczyzny.
To pierwsze, tak obszerne i w miarę kompletne opracowanie monograficzne o gminie Trzebownisko oraz jej mieszkańcach. To pierwsze i pewnie jedyne wydawnictwo prezentujące historię i współczesność wszystkich 10 sołectw znad Wisłoka, Czarnej i Świerkowca w obecnym
kształcie terytorialnym i organizacyjnym. Mając świadomość wyzwań przyszłości i ewentualnych zmian na mapie, wierzymy głęboko, że nasi następcy dopiszą kolejne chlubne dokonania
w sferze gospodarki, kultury i życia społecznego naszej gminy, że zrobią wszystko, aby dalej
wzbogacać dorobek mieszkańców tej pięknej i tak znaczącej dla Podkarpacia ziemi.
Niezwykłym walorem przygotowanego wydawnictwa jest jego nośna formuła: tekst w zwięzłym, encyklopedycznym stylu i prawie tysiąc bezcennych zdjęć – archiwalnych i współczesnych. Zresztą, również fotografie z przełomu XX i XXI wieku, za lat pięćdziesiąt czy sto, także
nabiorą charakteru dokumentu. Spoglądający z nich młodzi bohaterzy, dołączą wówczas do
grona seniorów. Prezentując tę książkę swym wnukom, pewnie z dumą będą wspominać lata
swego dzieciństwa. Życzymy fascynującej lektury,

Lesław Kuźniar
Wójt Gminy Trzebownisko

Sławomir Porada
Zastępca Wójta
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KALENDARIUM TEJ ZIEMI DO ROKU 1918
9–6 tys. lat p.n.e. ŚLADY NASZYCH PRAPRZODKÓW. 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. WYTRZEBILI LAS. 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. 2000–1000 lat p.n.e. PIERWSZE OSADY W JASIONCE I W TERLICZCE. Nad strugami
pojawiły się pierwsze stałe osady liczące kilka chałup drewniano-gliniastych. 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. Prowadzący badania w Terliczce młodzi naukowcy Monika Hozer i Krzysztof Słowik, stwierdzili,
że studnia służyła mieszkańcom osady z końca epoki brązu; terlicka osada była starsza od
słynnej osady w Biskupinie, aczkolwiek obie noszą cechy tzw. kultury łużyckiej. Opisując konstrukcję studni archeolodzy odnotowali: To wydrążony pień najprawdopodobniej wiązu, o średnicy około jednego metra, okładany szalunkiem z dębowych bierwion, ustabilizowany pionowo wbitymi kołeczkami… W roku 1968, podczas wykopów pod wodociągi na podwórzu gospodarstwa
Lechów w Jasionce (ostatnie zabudowania na granicy z Wólką) natrafiono na stare cmentarzysko sprzed 4 tys. lat p.n.e. Naukowcy określają te czasy okresem neolitu; osadnicy przyszli
z południa; umieli hodować bydło, świnie i owce. W Jasionce wykopano kilkanaście glinianych
pojemników z prochami zmarłych. W poszczególnych urnach pozostały drobne pamiątki po
zmarłych: koraliki z kamyczków, metalowe obrączki, igły z kości, nożyki kamienno-metalowe;
po tym archeolodzy określili, kogo prochy w danym miejscu złożono – mężczyzny czy kobiety.
IX wiek n.e. WISŁOK PASEM GRANICZNYM. Prawdopodobnie po linię Wisłoka sięgały
wpływy tzw. państwa Wiślan z centrum w Krakowie. Tereny na wschód ciążyły ku Rusi Kijowskiej. Pierwszy polski koronowany władca Bolesław Chrobry jednocząc ziemie Polan i Wiślan
opanował też ziemie zwane Grody Czerwieńskie (obejmowały one Halicz, Lwów, Przemyśl, Sanok, Chełm); w sumie miał on we władaniu 70 wielkich grodów. Jednakże, jeszcze przez wieki
między Piastami a książętami ruskimi trwały walki o ziemię pasa przygranicznego oraz o panowanie nad zamieszkującą tu ludnością. Stąd, tereny pasa przygranicznego od czasu do czasu
zmieniały przynależność państwową. Historycy ustalili, że np. około roku 1260 ziemie okolic
Rzeszowa należały do Rusi, ale już dwadzieścia lat później znalazły się pod władaniem polskich
książąt. Można domniemywać, że za panowania Władysława Łokietka, który znów 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. Przerwanie walk przygranicznych
przyniosło stabilizację przejawiającą się ożywieniem kolonizacji wewnętrznej i akcji osadniczej.
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XII–XIV wiek. NA HANDLOWYM SZLAKU. Przez nasze tereny biegła najstarsza droga na
kierunku wschód – zachód, nazywana szlakiem puszczańskim bądź ruskim. Mieszkańcy Trzebowniska jeszcze przez wieki wspominali o tzw. szerokiej drodze. Zdaniem Janusza Kurtyki
(„Dzieje Rzeszowa”, t.1), trasa ta biegła od Trzciany przez Świlczę do Przybyszówki, potem wzdłuż
Przyrwy do Staromieścia. Następnie, droga skręcała na północ, zgodnie z korytem Starej Przyrwy (obecny bieg Wisłoka), przekraczała ją pod Trzebowniskiem i kierowała się na wschód,
może przez Łąkę a nawet Łukawiec, by następnie wzdłuż łuku Starego Wisłoka podążyć do
przeprawy pod Strażowem, i kierować się dalej na Przeworsk. Szlakiem tym podążały wyprawy
książęce, i coraz częściej powozy kupieckie oraz stada wołów pędzone z Rusi.
Lata 1340–1341. WYPRAWY POLSKIEGO KRÓLA NA WSCHÓD. Po kolejnej wyprawie na
wschód króla Kazimierza Wielkiego, Ruś Czerwona już na wieki weszła w skład państwa polskiego. Prawosławie ustąpiło miejsca wyznaniu rzymskokatolickiemu. W 1375 roku erygowano biskupstwo przemyskie. Powstawały kolejne parafie łacińskie podległe diecezji przemyskiej
i papieżowi rzymskiemu. W osadzie Łąka, na potrzeby drużyny królewskiej Kazimierza Wielkiego prowadzona była hodowla koni. W sąsiedniej Terliczce wytwarzano uprząż końską; od
terlicy (drewniany szkielet siodła) wywodzi się być może nazwa tej miejscowości. (Zdaniem
Zdzisława Orzecha, inny trop nazwy Terliczka wiedzie w kierunku terlagi; tak tutejsi gospodarze
nazywali stary rozklekotany wóz chłopski).
Połowa XIV wieku. AKCJA OSADNICZA KAZIMIERZA WIELKIEGO. Jak pisał łącki proboszcz,
ks. Wawrzyciec Puchalski w „Drobnych dziejach Łąki”, książce wydanej w roku 1892, król zaludnił te tereny m.in. 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. Natomiast Stanisław Rząsa, kronikarz
Zaczernia zanotował, że osadnicy sprowadzeni nad Czarną wywodzili się z Sandomierskiego.
Ok. 1354 roku liczba mieszkańców w osadzie Zaczyrno miała wynosić 150 dusz. Pierwsze chałupy stanęły w dwu miejscach: na terenie do którego przylgnęła wkrótce nazwa Podkościół
oraz w miejscu późniejszego browaru, na tzw. Budach. Obydwa zbiorowiska łączyła dróżka,
nazywana w następnych stuleciach jako ścieżka. W maszynopisie dziejów wsi sporządzonym
w 1967 roku St. Rząsa odnotował: W roku 1346 (…) budują sobie mały, bardzo skromny kościółek
kryty słomą, w tym miejscu gdzie obecnie jest wychód z plebani… Jan Pakosław właściciel Zaczernia
od roku 1354, osiedlił na Budach kolejnych 14 rodzin chłopskich. (…). Między nimi spotykamy takie
nazwiska jak: Cieśla, Bieniek, Rząsa, Stopa, Kloc, Skała…
Rok 1354. „AKT URODZENIA” PODRZESZOWSKICH OSADNIKÓW. Z tego roku pochodzi
najstarszy dokument, który dotyczy również osadników mieszkających na terenie współczesnej
gminy Trzebownisko. 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.
Połowa XIV wieku. MAZURZY W ŁĄCE. 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.
Przez wieki. RUSINI TO RÓWNIEŻ RDZENNI MIESZKAŃCY TEJ ZIEMI. Obok narodowości
prapolskiej (np. osadnicy z Mazur oraz z Sandomierskiego), od wieków ziemię naszą zamieszkiwały również ludy ruskie, kultywujące wiarę prawosławną. Najbliższą taką osadą była Wysoka
(Głogowska) gdzie mieszkali Rusini Schizmatycy. Mieli we wsi cerkiew. Jej resztki dotrwały do
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XIX wieku. W lesie wysockim, zwanym ruskim lasem, jeszcze w 1960 roku, stał krzyż na miejscu
dawnego ruskiego cmentarza. W dalszej okolicy siedliska ludności rusińskiej znajdowały się na
przedmieściach Rzeszowa: w obrębie dawnej gminy Ruska Wieś, dziś teren os. Tysiąclecia, na
Powietnej (Pobitno), a także m.in. na Zalesiu.
Przed rokiem 1374. PARAFIA W STAROMIEŚCIU. Świadectwem rozwijania się akcji osadniczej było ufundowanie przez nowego dziedzica Rzeszowa parafii na Staromieściu, obsługującej
wsie (osady) włości rzeszowskiej z północnej jej strony.
Lata 70. XIV wieku. PIERWSZE OSADY LOKOWANE NA SKRAJU PUSZCZY. Prawdopodobnie już wtedy, na skraju puszczy osadzono KAMYSZYN, RUDNĄ, ZACZERNIE i TRZEBOWNISKO,
zaś w puszczę osadnicy zapuścili się jedynie wzdłuż potoku zwanego dziś Świerkowiec, nad którym ulokowano wieś o nazwie STOBIERNA. Zapewne już w drugiej połowie XIV wieku w miejscu
współczesnych sołectw gminy Trzebownisko istniały już zwarte osady przyciągające coraz to
nowych mieszkańców. Pod koniec XIV wieku wszystkie osady w okolicy miały status wsi lokowanych na prawie niemieckim. Liczyły średnio 30–40 rodzin. Ich nazwy we współczesnym brzmieniu pojawiły się w dokumentach pisanych datowanych na pierwsze dziesięciolecia XV wieku,
za wyjątkiem Nowej Wsi, której nazwę odnotowano dopiero w drugiej połowie XVIII wieku
(ok. roku 1780). Wcześniej funkcjonowała nazwa „Slopyska”. Według Jana Beresia, nauczyciela
historii w ZS w Nowej Wsi, osada „Slopyska”, leżała na skraju Puszczy Sandomierskiej, na lewym
brzegu Czarnej, przy trakcie na Sokołów w miejscu obecnych zabudowań administracyjnych
Ośrodka Kształcenia Lotniczego PRz. Wkrótce jednak lokacja tej osady upadła.
Koniec XIV wieku. POCZĄTEK HISTORII LECHÓW, TOMAKÓW, WIERCIOCHÓW, GŁOWIAKÓW. Jak pisze Janusz Kurtyka w „Dziejach Rzeszowa” t.1, przed 1409 rokiem Jan Feliks Rzeszowski zwany Starym otrzymał w 1397 roku na mocy podziałów rodzinnych, cześć Rzeszowa
z przyległymi dobrami. Niezwłocznie lokował on na prawie niemieckim wsie ŁUKAWIEC i PALIKÓWKĘ na obszarze łąk na lewym brzegu Starego Wisłoka. Już wtedy w Łukawcu funkcjonował
młyn, a w ŁĄCE karczma. Wedle starych kronik wśród Mazurów – osadników przeniesionych
z pól Mazowsza jeszcze przez króla Kazimierza Wielkiego, dominowały takie nazwiska jak: Głowiaki, Dragany, Lechy, Michałki, Rogale, Wierciochy, Tomaki i Jałówki. Nazwę osady Łukawiec wywodzi się stąd, iż osadzona była na łuku rzeki. Niegdyś była to rzeka Czarna. Od połowy
XVIII wieku, po ogromnej powodzi, dużym odcinkiem nurtu Czarnej popłynął Wisłok.
Lata 1409 i 1416. UDOKUMENTOWANE NAZWY SOŁECTW. Jan Feliks Rzeszowski wyłączył
cześć uposażenia parafii staromiejskiej i w 1409 r. ufundował nową parafię w ŁĄCE obejmującą
także Łukawiec, Palikówkę i Stobierną. To właśnie w tym dokumencie pisanym, po raz pierwszy
pojawiły się nazwy: LANKY (ŁĄKA), ŁUKAWIEC, PALIKÓWKA, STOBIERNA. Natomiast najstarsze
zapisy nazw JASIENNIK (JASIONKA), TRZEBOWNYCZA (TRZEBOWNISKO), „Slopyska” (późniejsza
NOWA WIEŚ) stwierdzono na dokumentach datowanych na rok 1416. Parafia łącka jak też kolejne tworzone na naszym terenie parafie kościoła rzymskokatolickiego weszły w skład diecezji
przemyskiej. Taki układ utrzymał się przez następnych 600 lat, aż do roku 1992, gdy powołano
diecezję rzeszowską.
Rok 1409. BOGATE UPOSAŻENIE ŁĄCKIEGO PLEBANA. W akcie erekcyjnym PARAFII ŁĄKA
z roku 1409 napisano m.in.: Dajemy, darowujemy i niniejszym udzielamy rządcy tego kościoła:
jeden łan położony za kościołem aż do Wisłoka, drugi półłanek w miejscu zwanym Pławy i półłanek,
czyli u Baby i dalej tam…. Dajemy karczmę we wsi naszej Łąka, młyn i staw w Łukawcu i drugi staw
obok rzeki Czarna. W trosce o przyszłe dochody parafii fundator zaznaczył: Życzymy sobie nadto,
aby drugiego młyna (…) w granicach jej na szkodę tegoż kościoła nie stawiano i nie budowano. Jan
Feliks Rzeszowski zapisał proboszczowi prawo posiadania własnej karczmy i prawo propinacji
(handlu wódką). Łącka karczma położona koło kościoła, przy gościńcu, w połowie XVII wieku
składała się z dwóch izb wyposażonych w stoły i ławy oraz dwa piece piekarskie. Karczma szyn-
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kowała wykorzystując zasoby własnej gorzelni. Dochody z karczmy i młyna oraz dwu stawów
(w Łące i w Terliczce na Czarnej) uzupełniała dziesięcina snopowa z dworskich pól i meszne
pobierane od kmieci z Łąki, Palikówki i Stobiernej. Źródłem dochodów proboszcza były ponadto daniny w ziarnie – sep oraz czynsz od łowienia ryb w wysokości 12 groszy od kmieci (tzw.
rzeczne). Równocześnie, pleban miał niegraniczony dostęp do lasów dworskich (drewno na
opał i budowlane). W późniejszym okresie, dodatkowym dochodem plebanii były opłaty od
tzw. krów kościelnych, przypisanych kościołowi, a przetrzymywanych w oborach wiernych; od
każdej sztuki pleban otrzymywał jednorazową opłatę roczną w wysokości od 2 do 4 złp z przeznaczeniem na mszę św. za dusze zmarłych. W 1789 roku dochód proboszcza od 20 krów kościelnych oszacowano na 65 złotych. Grunty plebańskie obrabiało 6 zagrodników plebańskich
z Łąki i Terliczki (po 2–3 dni w tygodniu) oraz 14 chałupników pracujących po jednym dniu.
Za świadczone usługi kapłańskie pleban pobierał opłaty z tytułu prawa stuły.
Połowa XV wieku. NAJBOGATSI TO KMIECIE. 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. Najbardziej znaczącą 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 woły, 2–3 krowy oraz kilka cieląt i źrebiąt
na sprzedaż.
29 czerwca 1439 r. UTWORZONO PARAFIĘ W ZACZERNIU. Jak ustalił Stanisław Rząsa, badacz dziejów Zaczernia, cytując zapisy z kroniki parafialnej, mały kościółek w osadzie Zaczyrno
stanął zaraz po 1300 roku (w innym miejscu przytoczono rok 1346). Szli doń ludzie z pobliskich
lasów, gdzie teraz Wysoka, Jasionka i Głogów Młp. Gdzieś koło roku 1400 do kościołka trafił stały ksiądz podległy plebanowi w Staromieściu. Za fakt powstania parafii w Zaczerniu przyjmuje
się rok 1439. Datę 29 czerwca 1439 nosił bowiem dokument wydany przez Jana Starszego
(Starego) Rzeszowskiego, dziedzica Rzeszowa i Staromieścia, syna Jana Feliksa Rzeszowskiego z Przybyszówki; był to akt uposażenia kościoła parafialnego w Zaczerniu. W obręb parafii w Zaczerniu (Saczyrna) wchodziły też Jasiennik (Jasionka) i „Slopyska” (przyszła Nowa Wieś)
oraz dwie wole puszczańskie: Wysoka i Szlachciana Wola (późniejszy Głogów Młp.).
Stulecia XIV–XV. CHŁOPI W GOSPODARCE CZYNSZOWEJ. 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.
Po lokacji wsi. JAK WIEŚ, TO I SOŁTYS. Na czele osady lokowanej na prawie niemiecko-magdeburskim stał sołtys. Jego prawa określał dokument lokacyjny. Początkowo, urząd sołtysa piastowany był dożywotnio. Sołtys zwolniony był z pańszczyzny, otrzymywał od pana 3 łany
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gruntu zwolnionego od podatku. Do jego obowiązków należało zbieranie czynszu należnego
panu, dbanie o porządek na wsi, a także opieka nad zwierzyną leśną.
Rok 1518. W ŁĄCE ZAMIESZKALI PILECCY. Andrzej Rzeszowski z Przybyszówki, który po
ojcu Janie Rzeszowskim zwanym Średnim Łąckim, odziedziczył dobra łąckie, zmuszony został zastawić osady z terenu parafii Łąka, Zaczernie i Staromieście na rzecz Jana Pileckiego,
syna wojewody ruskiego, pana na Łańcucie, w zamian za pożyczkę w wysokości 3600 florenów.
Ponieważ Rzeszowscy nie byli w stanie wykupić tego zastawu, włości te ok. roku 1502 weszły
w skład dóbr Pileckich. Wkrótce Pileccy skupili w swym ręku klucze dóbr: Przeworsk, Łańcut,
Tyczyn, Łąka, Sokołów. Główną rezydencją Pileckich był dwór w Łące. Po Pileckich Łąką zawładnęli Opalińscy (1605 r.), zaś ok. 1640 roku klucz łącki przeszedł w posiadanie Lubomirskich
z Łańcuta.
Połowa XVI wieku. W ZACZERNIU STANĄŁ DWOREK. Pileccy posiadający dobra klucza
łąckiego i zarządzający m.in. folwarkiem w Zaczerniu przystąpili do rozbudowy tutejszych
obiektów gospodarczych. Trzydzieści metrów od rzeki Czarna, na placu późniejszego browaru
stanęła obora na 15 krów. Wkrótce, w pobliżu wzniesiono też dworek modrzewiowy, w części
piętrowy, od zachodu z podcieniami na słupach okrągłych.
Ok. roku 1587. DWÓR – REZYDENCJA W ŁĄCE. W latach 1582–1603 właścicielem Łąki był
Krzysztof de Stangenberg Kostka, drugi mąż Anny z Pileckich (trzecim zaś został Łukasz
Opaliński). Z Kostką należy wiązać budowę dworu w Łące. Przy rezydencji założono park.
Zapiski z tamtych czasów wspominają też o kaplicy domowej. Dawniej – jak zauważył trzysta
lat później ks. Wawrzyniec Puchalski – pałac ten dźwigał dwa pietra na sobie… W parterze pomieszczenie było dla kuchni, kucharzów i podręcznej służby… Korytarz przecinał cały pałac wszerz,
kończył się halą obszerną w której dawni magnaci wsiadali i wysiadali ze swych sześciokonnych
karet… Piętro pierwsze – po jednej stronie od południa znajdują się cztery obszerne pokoje, w nich
widocznie mieszkali Kostkowie; po drugiej od północy ciągną się dwie sale na przyjęcia możnych...
Drugie piętro przeznaczone było na pokoje gościnne… Domek portiera u wjazdu przypomina dawne
świetne czasy. I lwy, dziś już bez ogonów, bez nosów, snem wiekowym pod drzewami świerków i osik
drzemiące, rzucają myśl przechodnia w tył o całe wieki… Trzy stawy nadawały niegdyś tej prawdziwie
pańskiej rezydenci czarodziejskiego uroku. Była to jakoby mała Wenecyja…
Wiek XVI. NAJAZDY HORD ZE WSCHODU. Życie osadników zmagających się z przeciwnościami natury (leśne pustkowia, bagna i mokradła w dorzeczu rzek i potoków: Czarna, Mrowla,
Szuwarka, Świerkowiec, Stara Przyrwa i Stary Wisłok) 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 – wtedy to
Tatarzy splądrowali kościół w Łące.
Lata 1607–1610. SPÓR O PSA. Trwał spór sąsiedzki pomiędzy właścicielami dóbr w Łące
(Opalińscy) a Stanisławem Stadnickim z Łańcuta (znany w literaturze jako Diabeł Łańcucki).
Spór, którego pretekstem był prawdopodobnie pies, doprowadził do wojny sąsiedzkiej angażującej okoliczną szlachtę, służbę dworską oraz licznych najemników. Dwór w Łące oraz okoliczne osady stały się miejscem kilkakrotnych grabieży i najazdów ludzi Stadnickiego, którzy palili
domostwa, grabili i mordowali mieszkańców. W 1610 roku w potyczce pod Tarnawą oddziały
Łukasza Opalińskiego pokonały drużynę Stadnickiego, który wówczas zginął.
1624 r. MARYNA UCIEKAJ, BO TATARY JADĄ… Straszliwe spustoszenia poczynił wielotysięczny czambuł Tatarów budziackich Kantymira Murzy, który wdarł się na te ziemie w oktawę
Bożego Ciała. Sam Rzeszów udało się obronić. Jednakże pożoga i śmierć dotarły wtedy do okalających miasto wsi. W Zaczerniu Tatarzy spalili kościół (patrz zapis poniżej). Ówczesny właściciel Rzeszowa, kasztelan sandomierski Mikołaj Spytko Ligęza, pisał: Popaleli kościoły i dwory
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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 oraz w okolice zaczerskiego przysiółka – osady leśnej Tajęcina. Tam też schronił się ówczesny zaczerski pleban ks. Sebastian
Lorenz. Do tamtych wydarzeń nawiązuje zapewne powiedzonko „Kaśka, Maryna uciekaj, bo
Tatary jadą”… Kroniki odnotowujące napad Tatarów w 1624 roku informują o zbrojnym starciu
grupy zaczerskich chłopów z najeźdźcą. Dowodził nimi wójt Tomasz Słomka. Stanisław Rząsa
zebrał wspomnienia najstarszych zaczernian o tamtych wydarzeniach: Chłopi do walki używali
kołków grabowych i różnych narzędzi rolniczych. Zabitych pochowano koło spalonego kościółka, zaś
skośnookich na pagórku za wsią… Być może na miejsce to natrafił gospodarz z sąsiedniego Trzebowniska; w 1922 roku przygotowując wykopy pod fundamenty nowego domu wydobył kilkadziesiąt czaszek, ponoć tatarskich… Następne dziesięciolecia też nie były wolne od „nieproszonych gości”. W 1646 roku zapędzili się w nasze strony Kozacy; znów kościołek w Zaczerniu
doszczętnie obrabowano. W 1657 roku Rzeszów zajęły węgierskie wojska księcia Rakoczego.
Na skutek kolejnego najazdu tatarskiego w 1672 roku znaczne straty poniosła m.in. Stobierna;
we wsi ocalało tylko 12 domów. Największe jednak nieszczęście spotkało wtedy Łąkę, której
mieszkańców wzięto w jasyr. W 1702 roku zaczęła się kilkuletnia okupacja szwedzka; ciężar
wyżywienia kwaterującego wojska dźwigali znowu chłopi.
Czerwiec 1624 r. SPŁONĄŁ KOŚCIÓŁEK W ZACZERNIU. Z kroniki zaczerskiej parafii dowiadujemy się o zniszczeniach jakie poczynili Tatarzy również w tej osadzie. Najeźdźcy podpalili
m.in. drewniany kościołek. … W tym pożarze wszystkie dokumenta, metryki i oryginalne donacye
Kościoła zgorzały… W 1627 roku staraniem ks. Sebastiana Lorenza stanął we wsi kościółek
z obłego drzewa słomą kryty. Także ten spłonął 23 lata później. Następny, również drewniany,
wzniesiono ok. roku 1670. Proboszcz ks. Franciszek Reyman, na parafii od 1725 r., kościół
zastał tu ubogi i podupadły. Zbudował więc nowy i należycie go wyposażył. W kronice parafii
pod datą 1737 odnotowano fakt powstania kościoła modrzewiowego. Ustalono, że miał on trzy
ołtarze, piękny chór wyposażony w organy, w rogu znajdowała się ambona, a w środku ustawiono posag Chrystusa. Ta budowla dotrwała do początków XIX wieku. W latach 1803–1806
powstał w Zaczerniu duży kościół murowany, służący parafianom do dziś.
Lata dwudzieste XVII w. PIERWSZY PRZYTUŁEK DLA UBOGICH. W 1624 roku Anna Opalińska z Pileckich, ówczesna właścicielka klucza, utworzyła fundację szpitalną w parafii łąckiej.
Przeznaczyła na ten cel środki niezbędne na utrzymanie 12 pensjonariuszy, którzy ze względu
na utratę zdolności do pracy lub kalectwo wymagali opieki. Tzw. szpital dla ubogich, których
określano jako dziady szpitalne, mieścił się w budynku organistówki. Pobyt w szpitalu odbywał
się pod pewnymi warunkami. Bp Wacław Sierakowski zanotował, że pensjonariusze zobowiązani byli do codziennego odmawiania różańca, we środy i w soboty litanii do NMP; ponadto
codziennie uczestniczyli oni we mszy świętej. Dbali o porządek w kościele i wokół niego.
Przez wieki. DZIEJE ŁĄCKICH KOŚCIOŁÓW. Przy okazji pierwszej biskupiej wizytacji w Łące
w roku 1638, odnotowanej w kronice parafialnej ręką ks. Fryderyka Alembeka, dowiadujemy
się, że pierwszy łącki kościół pw. św. Marcina był drewniany, a jego wyposażenie stanowiły
trzy ołtarze. Świątynia była bogato zdobiona w złoto i malowidła o treści religijnej. Wizytator
odnotował ponadto, że w trakcie najazdu tatarskiego w 1624 roku kościół ocalał, ale został
obrabowany. W 1694 roku kościół św. Marcina rozebrano ze względu na zły stan techniczny
Wyposażenie świątyni przeniesiono do kaplicy szpitalnej, która przez ponad pół wieku pełniła
funkcje kościoła parafialnego pw. św. Jadwigi. Budowę nowego kościoła w Łące rozpoczęła
w latach dziewięćdziesiątych XVII wieku roku księżna Teofila Ludwika z książąt Zasławskich
Lubomirskich. Jednakże finał tych prac miał miejsce dopiero 26 maja roku 1748, kiedy to
bp Sierakowski konsekrował nową łącką świątynię. Projektantem kościoła, służącym wiernym
do czasów współczesnych, był Paweł Antoni Fontana, architekt pracujący na rzecz litewskiego
rodu Sanguszków, ówczesnych właścicieli klucza łąckiego. Kościół pw. św. Onufrego w Łące
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jest murowany, jednonawowy, z sześcioma wnękami w głównej nawie, gdzie umieszczono 5 ołtarzy. Zewnętrzne wymiary świątyni to 24 m długości i 13 m szerokości.
Lata trzydzieste XVII wieku. POLICZONO WIERNYCH. Przy okazji wizytacji biskupiej
w ŁĄCE datowanej na rok 1638, policzono wiernych. Jak stwierdzają Barbara Urban i Sławomir
Wnęk w opracowaniu o historii parafii w Stobiernej, komunię wielkanocną przyjęło 350 mieszkańców Stobiernej, 260 mieszkańców Łąki, z Łukawca – też 260, Palikówki – 240, z Terliczki –
140, z Zabierzowa 100 oraz z przysiółka Grond – ok. 100. Z kolei, w zapisie dotyczącym parafii
Nienadówka wyszczególniono m.in. liczbę wiernych z Krzywego – 63. Należy zauważyć, iż do
sakramentu komunii nie przystępowały dzieci, a stanowiły one przecież ok. jednej czwartej populacji danej wsi.
1644 rok. NOWI PANOWIE – DOBRA W RĘKACH LUBOMIRSKICH I BRANICKICH. W 1644 r.
klucz łącki przejął Stanisław Lubomirski z Łańcuta. W tym samym czasie miasteczko Sokołów
waz z trzema wsiami: Stobierną, Nienadówką i Wolą Turzą przeszły drogą kupna z rąk Pileckich do Branickich.
Połowa XVII wieku. W KAŻDEJ WSI MŁYN I KARCZMA. Według rejestru pogłównego ziemi
przemyskiej z 1651 roku na terenie klucza łąckiego działało 5 młynów (Łąka i Łukawiec, Jasionka, Terliczka, Wólka Łukawska, Wysoka). Wszystkie osady dysponowały własnymi karczmami.
Dla celów podatkowych rejestr wyszczególniał ogółem: 41 zagrodników (najwięcej w Jasionce
– 13 i w Trzebownisku – 10), 16 komorników z bydłem (najwięcej w Łące – 8), 25 komorników
bez bydła, 4 rzemieślników. Więcej danych liczbowych co do wielkości poszczególnych osad
utrwaliły kroniki parafialne. Pod datą 1636 roku przy nazwie Zaczernie zapisano 320 dusz, Trzebownisko – 280, Górka – 60.
I połowa XVII wieku. PRZYSIÓŁKI GÓRKA ORAZ TAJĘCINA. Nazwa Górki funkcjonowała już
od początku XVII wieku; przysiółek podlegał parafii w Staromieściu. Z danych tej parafii wynika,
że osada w 1636 roku liczyła ok. 60 mieszkańców. Spis wiernych z 1785 roku podaje 91 mieszkańców. Mapa katastralna Trzebowniska z 1848 roku obejmuje też Górkę. Należy sądzić, że
po reformie samorządowej w roku 1866 Górka administracyjnie weszła do gminy katastralnej
Zaczernie i stała się jej przysiółkiem. Ok. 2 km od zaczerskiego kościoła wśród lasów należących
do dworu usadowiło się kilkanaście chałup nazywanych Tajęcina. Mieszkańcy tej leśnej osady
trudnili się głównie zbieractwem runa. Żyło tu 6 bartników; każdy miał co najmniej 30 pni. Na
potrzeby folwarku i kościoła wyciskali miód i przetapiali wosk na świece. Pełny status sołectwa
Tajęcina uzyskała dopiero 1 stycznia 1963 roku.
Rok 1646. NAUKA RÓŻAŃCA NA BAKAŁARNI. W opracowaniu „Szkolnictwo parafialne
w Diecezji Przemyskiej w latach 1636–1757”, autor H. Błażkiewicz powołuje się na protokół powizytacyjny biskupa roku 1646, w którym wyliczono szkoły parafialne w dekanacie rzeszowskim,
wymieniając m.in. szkoły w Krasnem, Łące (istniała od 1611 roku), Staromieściu, Wysokiej i Zaczerniu. Do takiej szkoły uczęszczało kilku (do 10) chłopskich synów. Uczyli się nauki świętej
i religijności czyli katechizmu, a równocześnie wiadomości o literach, kaligrafii, sztuce czytania i pisania. Bakałarza (nauczyciela) utrzymywał kościół. Pełnił on zarazem zadania kościelnego a potem organisty. W Zaczerniu nauka odbywała się na „bakałarni” (budynek w którym mieszkał nauczyciel), który potem przemianowano na „organarię” (organistówkę). Dalsze funkcjonowanie
szkół parafialnych w Łące i Zaczerniu potwierdza kolejny protokół powizytacyjny bpa Wacława
Sierakowskiego z roku 1745. Także w Łące zajęcia prowadził miejscowy organista. Przekazywał
on uczniom podstawy śpiewu kościelnego i usługiwania do mszy świętej, ponadto objaśniał
zasady wiary i moralności. Z zajęć tych korzystała niewielka garstka chłopskich dzieci, dlatego
do lat 80. XIX wieku wśród mieszkańców wsi panował powszechny analfabetyzm.
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Przez stulecia. NIEWOLNICZY LOS CHŁOPA PAŃSZCZYŹNIANEGO. 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), według ustalonych norm. Przykładowo, w 1785 roku w Zaczerniu spośród istniejących 61 gospodarstw kmiecych i 36 zagrodniczych, większość odrabiała pańszczyznę w wymiarze 53–78 dni rocznie. Obok ręcznej pracy w polu, chłopi wykonywali 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. Np. za czasów probostwa ks. Franciszka Nowickiego dziesięcina z Łąki i Łukawca wynosiła: żyta kóp 70, pszenicy 92, jęczmienia 46, owsa 81,
hreczki 8, grochu 6, wyki 6, bobu 2, prosa snopów 39 i ziemniaków 190 korcy. Do tego dochodził znaczący 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.
1713 rok. W KURNEJ CHACIE. Osady, coraz liczniejsze, przyjmowały kształt typowej ulicówki. Chałupy lokowano głównie przy szlaku wiodącym przez daną wieś. Rewizja generalna ziemi
przemyskiej zasańskiej z 1713 roku odnotowała następujący stan posiadania poszczególnych
włości z terenu klucza łąckiego: ogólna liczba chałup – 415 (od 24 w Terliczce po 67 w Łukawcu).
Wyliczono ogółem 186 gospodarstw kmiecych (najwięcej w Trzebownisku – 40, w Zaczerniu –
30, w Jasionce, w Wysokiej i w Woli Łukawskiej – po 24), gospodarstw zagrodniczych – ogółem
95, gospodarstw chałupczniczych – 130. Stałym siedliskiem chłopskiej rodziny były tzw. chaty
kurne (dymne). Budowano je z bali, kryto słomą, były bez komina i pieca, z jedną izbą, w której
w zimie trzymano też bydło, aby było cieplej. Na środku izby rozpalano ognisko, pomieszczenie
oświetlano łuczywem.
Rok 1720. SANGUSZKOWIE NA KLUCZU. Klucz łącki w skład którego wchodziło 10 wsi (Łąka,
Łukawiec, Jasionka et. Gąsiówka i Grond, Palikówka, Trzebownisko, Terliczka, Wysoka, Wola
Łukawska, Zaczernie, Wola Niedźwiedzia) stał się własnością litewskiego rodu Sanguszków.
Cytowana nazwa WOLA ŁUKAWSKA (a. Wulka Łukowska) po koniec XVIII wieku już w dokumentach nie występuje, gdyż, po zmianie koryta Wisłoka, przestała istnieć jako samodzielna jednostka administracyjna. Jedna jej cześć znalazła się w granicach Łukawca pod określeniem ŁUKAWIEC DOLNY, druga zaś część dała początek nowej wsi – WÓLCE POD LASEM (od 1966 roku
jako Wólka Podleśna).
Ok. roku 1720. W NOWEJ ŁĄCKIEJ REZYDENCJI. Końcem XVII wieku, staraniem Józefa Karola Lubomirskiego, w miejscu dawnego łąckiego dworu zniszczonego przez pożar, rozpoczęto prace przy nowym pałacu w Łące. Zakończono je po kilkunastu latach, ok. roku 1720.
Projektantem pałacu był Tylman z Gameren (1632–1706), szczycący się tytułem królewskiego inżyniera, autor licznych projektów kościołów, pałaców i obiektów militarnych na ziemiach
Rzeczypospolitej. Obiekt łącki był jedną z ostatnich prac Tylmana i uznawany jest jako przykład umiaru i prostoty sztuki. Znajdujące się wewnątrz gabinety i sypialnie ogrzewane były
kominkami i piecami, dębowe podłogi wykonali kolbuszowscy rzemieślnicy. W drugiej połowie
XVIII wieku obok pałacu założono ogród krajobrazowy, zwany ogrodem włoskim. W jego obrębie urządzono trzy stawy. Alejki wysadzono lipami i grabiną. W kwaterach uprawiano warzywa
na potrzeby kuchni pałacowej oraz rośliny i drzewa ozdobne.
Najprawdopodobniej, w połowie sierpnia 1744 r. WISŁOK ZNÓW ZMIENIŁ KORYTO.
Inne źródła podają rok 1750. Po wielodniowej ulewie wystąpiły wody Wisłoka zalewając Rzeszów i wszystkie osady położone nisko nad rzeką. Ustępujące wody wyżłobiły nowe koryto śladem strugu Przyrwa a potem rzeki Czarnej. Przed tym kataklizmem, rzeka Czarna była zdecy-
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dowanie dłuższa – od Nowej Wsi płynęła łukiem (dzisiejszym korytem Wisłoka) pod obecną
Wółkę 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 wsie Łukawiec i Łąka leżały na lewym brzegu Wisłoka, dziś
zajmują tereny po prawej stronie rzeki. Zmiana koryta 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 lewobrzeżnego przysiółka należącego dotąd do Wólki Łukawskiej.
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 jako
mieszkańcy samodzielnej już administracyjne wsi o nazwie Wólka pod Lasem (nazwa Wólka
Podleśna obowiązuje dopiero od roku 1966). Prawobrzeżny obszar Wólki Łukawskiej wszedł
w granice Łukawca i nazwano go Łukawcem Dolnym. W tej sytuacji nazwa Wola Łukawska
a. Wólka Łukowska, po ponad dwu wiekach istnienia, znikła z rejestru.
Około roku 1745. WŚRÓD MIESZKAŃCÓW – SPOŁECZNOŚĆ ŻYDOWSKA. W życie poszczególnych osad coraz mocniej wpisywali się mieszkańcy wyznania mojżeszowego. Wizytując teren bp Wacław Hieronim Sierakowski w 1745 r. odnotował ich obecność we wszystkich wsiach
parafii Łąka. Trudnili się głównie produkcją i sprzedażą alkoholu, dzierżawiąc karczmy od dworu bądź plebana. Wizytator zarzucił dzierżawcy łąckiej karczmy Lewko Szming Jakubowiczowi
że zatrudnia jako służbę katolików i ze nie płaci kościołowi ustalonego wcześniej czynszu.
Połowa XVIII wieku. STRATY PO POWODZI TYSIĄCLECIA. W „Drobnych dziejach Łąki”
ks. Warzyniec Puchalski stwierdził: Klęska po powodzi odbiła się niemało na dochodach plebańskich, wtedy bowiem odpadła dziesięcina z młyna w Palikówce, który ze sobą wody uniosły. Jeszcze
i drugą stratę poniósł wtedy pleban. Stracił staw w Terliczce, staw i młyn w Łukawcu, które wodą swą
zasilała rzeczułka Czarna. Teraz ją Wisłok pochłonął. Ślady koryta dawnego rzeczułki tej widać do
dzisiaj na polach Terliczki i całego Łukawca, aż tam koło dworu. To plaga jedna, a druga – pomór
na bydło. W oborze plebańskiej zginęło wtedy krów inwentarskich 3, jałówek 2, wołów 2, to jest cały
inwentarz plebański…
Rok 1750. ERA SANGUSZKÓW – DOBRE CZASY DLA ŁĄKI I PARAFII. Zmarł książę Paweł
Karol Sanguszko, litewski magnat, od 1720 roku właściciel dóbr łąckich (poprzez małżeństwo
ze swą drugą żoną Marianną Lubomirską). Rządy Sanguszków zapisały się w dziejach wsi i parafii ważnymi przedsięwzięciami. Z tymi właścicielami związana jest m.in. budowa obecnego
kościoła pw. św. Onufrego, trzeciej już świątyni w historii parafii. Aktu konsekracji kościoła dokonał w 1748 roku bp Wacław Hieronim Sierakowski. Ks. Wawrzyniec Puchalski tak opisuje
nową świątynię: Na małem podwyższeniu, na uboczu ode wsi, sięga on wysoko ku niebu, i imponuje
całej okolicy. Chaty wieśniacze, zdala od niego stojące, wyglądają przy nim jak bocianie gniazda. Nawet dwupiętrowy pałac Kostków, o półtora wieku pierwej zbudowany, spokorniał, kiedy nań spoglądnął… Tym razem, parafia otrzymała kościół murowany, jednonawowy, z sześcioma wnękami
w głównej nawie, gdzie umieszczono 5 ołtarzy. Zewnętrzne wymiary świątyni to 24 m długości
i 13 m szerokości. Paweł Sanguszko hojnie też parafie uposażył, „przekazując w roli o 32 morgach prebendy różańcowej”. Ks. Puchalski tak ocenia zasługi fundatora nowego kościoła: Prawdę
też powiemy, twierdząc, ze po Janie Feliksie Rzeszowskim nie miała parafia nasza nad Pawła Sanguszkę większego dobrodzieja… Klucz łącki pozostawał w rękach rodu Sanguszków do roku 1781.
Druga połowa XVIII wieku. KARIERA ZIEMNIAKA. Najpierw do Zaczernia i Jasionki, a potem na pola pozostałych folwarków gospodarujących na naszym terenie, trafiła nowa roślina,
znana dziś jako ziemniak. „Przywędrowała” z zachodu Europy, dokąd w XVI wieku przywieziono
ją z Ameryki Południowej. Dopiero z latami ziemniaki znalazły miejsce w diecie ludzi i zwierząt.
Jako ważne źródło paszy, roślina ta przyczyniła się do rozwoju hodowli bydła i trzody. O tym, iż
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ziemniaki traktowano z początku jako roślinę egzotyczną, świadczy anegdota, zapisana przez
dziejopisarzy, jak to Marysieńka, żona króla Jana III Sobieskiego, przysyłane jej spod Wiednia
bulwy posadziła w przydworskim ogrodzie. Jak łodygi zakwitły, królowa była nieco zdegustowana; urok ziemniaczanych kwiatków okazał się wątpliwy… Za pioniera uprawy ziemniaka na
naszym terenie uznano gospodarnego plebana Zaczernia ks. Aleksego Krajewskiego. Najpierw posadził je w swoim plebańskim ogrodzie, W 1790 roku skutecznie zachęcił do uprawy
chłopów, rozdając bulwy 14 kmieciom.
Rok 1755. OTWARCIE NEKROPOLII W ZACZERNIU. Starym zwyczajem, zmarłych chowano w bliskim sąsiedztwie kościoła. W Zaczerniu był to cmentarzyk położony od wschodu, po
drugiej stronie drogi na Podkościół. W XIX w. urządzono tu ogród plebański; na jego skrawku
w 1860 roku wzniesiono pierwszy budynek szkolny, dziś w tym miejscu jest ośrodek zdrowia.
Kiedy w 1753 roku plebanem został ks. Aleksy Krajewski, pochodzący z Markuszowej, przy
kościele stanęła wygodna plebania i nowe budynki gospodarcze z murowanymi piwnicami.
Zdecydowano więc o przeniesieniu cmentarza i założeniu nowego za wsią. Był to rok 1755.
Parcelę 120x70 m odstąpił folwark. Przed I wojną cmentarz powiększono o podobną działkę od
strony północnej. W 1934 roku wykupiono od Jędrzejowiczów trzecią działkę o pow. 7 tys. m2
od zachodu.
Kolejne dziesięciolecia XVIII wieku. TRATWY NA RZECE. Zmiana koryta Wisłoka zintensyfikowała nieco ruch na rzece. Fakt spławności Wisłoka potwierdził już Jan Długosz w swej kronice z XV wieku. Prof. Wincenty Pol, geograf z krakowskiego UJ, w pracy wydanej w 1851 roku
stwierdził, że statki (tratwy) pływały od Rzeszowa w dół rzeki, a szybkość spływu dochodziła do
6–7 mil dziennie. Wisłokiem, potem Sanem a następnie Wisłą, transportowano głównie: drzewo budowlane, drzewo opałowe, dalej zboże, płótno, owoce i wyroby garncarskie. Najbliższy
port rzeczny funkcjonował w Palikówce.
Rok 1775. MNIEJSZY WYMIAR PAŃSZCZYZNY, ZAKAZ NIELUDZKICH NADUŻYĆ DOMINIALNYCH. Południowe tereny Rzeczypospolitej, znajdujące się od roku 1772 pod zaborem
austriackim, objęte zostały Paktem „Urbarium terezjańskie”. Zakazano najbardziej krzywdzących nadużyć ze strony dworu, m.in. zwolniono chłopów z obowiązku zakupu w karczmie gorzałki w wyznaczonej ilości, zakazano kar cielesnych, uregulowano kwestię kar pieniężnych, zabroniono pańszczyzny w niedzielę i święta, wprowadzono ulgi dla ludzi chorych. Ustawy z 1781
i 1782 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 okazał się jednak,
wprowadzony w 1787 roku, zakaz podziału gruntów; całe gospodarstwo dziedziczył najstarszy
syn. Zakaz ten zniesiono dopiero w roku 1868. (Czytaj też zapis 10 lutego 1788 roku).
Okres 1779–1783. POWSTAŁY PIERWSZE SZCZEGÓŁOWE MAPY REGIONU. …Jest bród
w kierunku Jasionki, ale tylko przy małej wodzie, w przeciwnym razie trzeba przez most w Trzebownisku. Brzeg jest wysoki, poza przejazdem, w następstwie tylko we wskazanych miejscach do przejścia. Zwykła szerokość wynosi 50 kroków, głębokość 3 stopy, dno jest piaszczyste….– tak opisywali
Wisłok w okolicach Terliczki autorzy austriackich map sporządzonych w latach 1779–1783 na
potrzeby armii zaborcy. Dokumenty te pod nazwą tzw. zbioru map Miega, przechowywane
są do dziś w Archiwum Wojennym we Wiedniu. W innym miejscu cytowanych map, austriacki
topograf opisując Trzebownisko zauważył: …drewniany most w złym stanie; brzegi są po obu stronach wysokie i nie do przejechania aż do Nowej Wsi, poza mostem, także przy małej wodzie… Droga
do Nowej wsi ma mocne, gliniaste podłoże i jest dobra przy suchej pogodzie
Lata osiemdziesiąte XVIII wieku. DROGA KRAJOWA KOŁO ZACZERNIA WYŁOŻONA DYBLAMI. Z dokładnej lektury mapy wchodzącej w skład tzw. zbioru map von Miega (czytaj też
zapis wyżej), wynika, że Łukawiec już wtedy był rozciągnięty od Terliczki po Czarną. Wieś była
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mocno zabudowana, na mapie w okolicach Łukawca Dolnego zaznaczono regularne zabudowania (może folwark). W opisie na użytek wojsk austriackich zauważono m.in.: Przy bardzo
małej wodzie chłopi przejeżdżają w bród w kilku miejscach. Rów, który wypływa między Łukawcem
a Terliczką, jest bardzo dogodny do przejścia przy suchej pogodzie.. Wzdłuż rzeki są suche pastwiska. Łąki są przy utrzymującej się wodzie bardzo zabagnione i do przejścia jedynie pieszo. (…) Droga
przez wieś jest bardzo zła, trudna do przebycia zwłaszcza ciężkimi wozami, z powodu wyjeżdżonych
w wielu miejscach głębokich kolein i stojącej w wielu miejscach wody; podobny stan jest przy przejeździe przez rów, który musi się we wsi kilkakrotnie przekraczać… Z analizy map prezentujących
Jasionkę wynika, że gros chałup przylega tutaj do głównego traktu na Sokołów. Inne dwa skupiska zabudowań towarzyszą dróżce do Wysokiej oraz przez tzw. Gęsiówkę. Autorzy map dokładnie odznaczyli kompleks zabudowań jasioneckiego folwarku (dzisiejszy Dwór). Cała okolica
to tereny podmokłe i bagienne. Na mapie wyrysowano rozległy zbiornik wodny po zachodniej
stronie traktu sokołowskiego. Opisując topografię Zaczernia austriacki wojskowi zauważyli:
Droga krajowa do Miłocina przez bagno koło Zaczernia jest początkowo zła, wyłożona lichymi dyblami, natomiast od folwarku ma podłoże piaszczyste.
Rok 1781. MAJĄTEK PRZEJĘLI MORSCY I GRABIŃSCY. W wyniku sprzedaży, majątek klucza
łąckiego nabyli hrabiowie Morscy, zamieszkując, jak poprzednicy, w pałacu w Łące. „Wyciąg
tabularny dóbr Gąsiówka i Gront Zofii z hr. Potockich” przywołuje m.in. zapis notarialny z 26, 27
i 30 stycznia 1781 dot. zbycia majątku Sanguszków na rzecz Aleksandra Morskiego za kwotę
860 tys. złotych polskich. Zapis ten wylicza następujące dobra: Łąka, Palikówka, Trzebowisko,
Nowa Wieś, Terliczka, Łukawiec, Wólka, Pogwizdów, Jasionka oraz Gęsiówka, Zaczernie, Górka
et Wysoka. Stobierna wraz z innymi wsiami wchodzącymi w skład dóbr sokołowskich stała się
własnością Grabińskich, rodem z Czudca, jako iż Franciszek Grabiński poślubił Teresę Morską; owocem tego związku był Benedykt Józef Grabiński.
Rok 1784. REFORMY SAMORZĄDU WIEJSKIEGO. Galicja otrzymała ustawy stopniowo porządkujące funkcjonowanie samorządu wiejskiego. Na czele wsi stał wójt wybierany na zebraniu gromady na 2–3 lata, zatwierdzany przez dziedzica. Pomagała mu Rada Gromadzka
z 7 ławnikami (przysiężnymi). Zebrania gromadzkie odbywały się zwykle w karczmie, w dworze albo w 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.
1785 rok. SPIS WIERNYCH ORAZ PLEBAŃSKIEGO MAJĄTKU. Dokonano spisania ludności
rzymskokatolickiej w poszczególnych parafiach (tzw. spis Betańskiego). W parafii Staromieście
wyszczególniono: Górka Zaczerska – 91 mieszkańców, Miłocin – 83, Nowa Wieś staromiejska –
183, Trzebownisko – 579; razem 936, w tym 239 dzieci. W parafii Zaczernie spisano następujące dane: Jasionka – 248 mieszkańców, Nowa Wieś zaczerska – 176, Zaczernie 592; razem 1016,
w tym 333 dzieci. W Stobiernej, która przymierzała się do siedziby nowej parafii, naliczono 786
mieszkańców, w tym 768 chrześcijan i 18 osób wyznania mojżeszowego. Pod koniec XVIII wieku
gospodarstwo plebańskie w Łące było w posiadaniu 161 mórg (w tym rola to 88 m), zaś w Zaczerniu – 90 mórg. Zdecydowanie rozleglejsze były beneficja sokołowskie – łącznie 212 mórg.
10 lutego 1788 r. REFORMY PODATKOWE. Na mocy patentu cesarza Józefa na terenie Galicji przystąpiono do reformy podatkowej. Jej celem było określenie wielkości i jakości gruntów
będących w posiadaniu szlachty, duchowieństwa oraz chłopów, a także ustalenie powinności
pańszczyźnianych wobec dworu i płatności na rzecz plebanów. W poszczególnych gminach
powołano specjalne komisje złożone z przedstawicieli urzędników oraz wójtów i przysięgłych.
W Stobiernej do takiej komisji weszli m.in.: wójt Andrzej Poźniak, przysiężny Maciej Warchoł
i sześciu mężów zaufania: Kazimierz Wilk, Stanisław Warchoł, Marcin Prucnal, Jakób Grata
i Paweł Drupka. W dokumencie datowanym na 10 lutego 1788 r. ustalono m.in., że kmiecie zobowiązani byli odrabiać pańszczyznę na polach dworskich trzy dni w tygodniu własnym sprzę-
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tem. Kmiecie oddawali na rzecz dworu przędzę (nici konopne i lniane), płótno a także owies,
gęsi, kury, jaja lub ich równowartość w pieniądzu. Zagrodnicy zobowiązani zostali do „pieszej”
pracy na polu pana też przez trzy dni w tygodniu. Zagrodnicy którzy bydło mają sprzężajne obligowani (są) od południa parą do bron wyjechać…
Koniec XVIII wieku. MESZNE NA RZECZ PLEBANA. Źródłem utrzymaniu kleru były gospodarstwa plebańskie a także wciąż pokaźne daniny od ludności parafialnej w różnej postaci:
dziesięciny, mesznego, kolędy, z posług religijnych. W latach 1785–1788 pleban w Łące posiadał 88 morgów użytków rolnych zaś chłopi plebańscy – 62 morgi. Był nim wówczas, aż do
śmierci w 1812 roku ks. Karol Husion. Pozostał w pamięci jako dobry gospodarz. Późniejszy
łącki pleban ks. Wawrzyniec Puchalski tak to opisał: Budynki mieszkalne, które wystawił, były te:
organistówka i szpital pod jednym dachem; urządził tam i szkolną izbę, mogącą pomieścić 40 dzieci.
Tu na folwarku wystawił z drzewa mieszkanie dla siebie o czterech pokojach (…). Później dźwignął
pięterko drewniane na murach domu pod kościołem. Z ekonomicznych budynków przestawił stajnie
i wozownie, poprawił gumna, wystawił spichlerz w 1797 roku, zrestaurował studnie pod kościołem
i tu na folwarku i opatrzył je nową cembrzyną…
Rok 1789. POWOŁANO PARAFIĘ STOBIERNA. Wieś Stobierna wraz z Wólką pod Lasem oraz
przysiółkami Grond i Gęsiówka, przynależnymi do Jasionki, wyłączono z parafii Łąka, tworząc
samodzielną parafię podległą dekanatowi rzeszowskiemu (od 1929 roku – sokołowskiemu).
Pod władaniem stobierskiego plebana znalazło się też Krzywe, należące dotąd, z racji bliskości,
do parafii w Nienadówce. Na górce stanął drewniany kościółek ufundowany przez właściciela
dóbr sokołowskich Benedykta Józefa Grabińskiego. Obok drewnianej świątyni zlokalizowano
przykościelny cmentarz. Dopiero kilkadziesiąt lat później (ok. roku 1870) plac pod nowy duży
cmentarz parafialny wytyczono przy drodze na Medynię. W spisanym dokumencie fundacyjnym Grabińscy zobowiązali się do wspomagania ekonomicznego sokołowskiej parafii i osoby
plebana. Prawa te potwierdzono wpisem do ksiąg dominialnych, sporządzonym w Trzebusce
w roku 1808 w obecności m.in. przedstawicieli wiejskiego samorządu: Krzysztofa Grabka –
wójta, Sebastiana Sutyły – podwójciego oraz Jerzego Kruczka, cieśli Antoniego Szosteckiego i murarza Stanisława Pasierba. Zapisano tam, że na beneficjum plebańskie składa się m.in.
Kościół pod tytułem Świętego Krzyża kosztem dominium z drzewa na podmurowaniu postawiony,
organy, cmentarz wkoło kościoła z drzewa rzniętego parkanem opasany, na którem dzwonnica wybudowana, rezydencja plebańska z drzewa rzniętego, pod dachem gontowym, kosztem dominium
postawiona, gruntu podług urbialnego pomiaru 9 morgów 506 sążni, stajnia z dwiema krowami,
7 ksiąg należących do plebana. Określono też szczegółowo wysokość dochodów pobieranych
przez proboszcza z funduszu folwarku stobierskiego.
Lata 1803–1806. MUROWANY KOŚCIÓŁ W ZACZERNIU. Śladem wiernych z parafii Łąka,
murowany kościół otrzymali też zaczernianie. Świątynię ufundował ówczesny właściciel Zaczernia Aleksander Morski. Prac dopatrywał proboszcz ks. Marcin Meszczyński, człowiek światły
i gospodarny. Jak zanotowano w kronice parafialnej, cegłę i wapno dostarczyła Łąka, piasek
– Zaczernie, przy budowie pracowali głównie mieszkańcy Nowej Wsi. Dach pokryto gontem
pomalowanym na czerwono, zaś kopulę wieży blachą w tym samym kolorze. Wszystkie okna
w liczbie 11 posiadały szyby i druciane siatki dla ochrony przed gradem. Plac obok świątyni
zarezerwowano na pochówki dla właścicieli zaczerskich dóbr.
Rok 1810. DO JASIONKI ZAJECHAŁA ZOFIA CZOSNOWSKA. Ignacy Morski po rozwodzie
z Magdaleną z hrabiów Dzieduszycką, ostatnie lata swego życia spędził z Zofią Czosnowską.
Ta niebieskooka blondynka olśniewającej urody, już wcześniej uwiodła niejedno męskie serce.
Wśród jej licznych kochanków był m.in. sam książę Józef Poniatowski, któremu w 1809 r. urodziła nieślubnego syna Józefa. W 1815 r. ze związku z Morskim na świat przyszła córka Józefa
Rozalia.
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Ok. roku 1818. JASIONECKA REZYDENCJA HRABINY ZOFII. Morscy mieszkali w pałacu
w Łące. Ignacy Morski podarował pięknej Zofii, m.in. folwark w Jasionce, jako „pewien ustronny
zakątek”. Zofia, która po śmierci Morskiego w 1819 roku przejęła cały klucz łącki, zdecydowała się przystąpić do budowy swej nowej rezydencji w Jasionce. Powstał okazały, jak na tamte
czasy, dwór oraz park. Była to budowla w stylu romantycznym. Nowej dziedziczce wiodącej
rozrzutny tryb życia starczyło zaledwie kilka lat, by spory majątek zamienił się w ruinę. Jej pobyty w Paryżu i w Warszawie, gdzie w 1822 r. poślubiła hrabiego Aleksandra Oborskiego, były
kosztowne i pociągały za sobą kolejne długi. Zmuszona więc była do wystawienia na licytację
poszczególnych wsi wchodzących w skład klucza łąckiego.
Lata dwudzieste XIX wieku. W ŁĄCE TRWAŁ SPÓR O DZIESIĘCINĘ. Trwał spór o świadczenia na rzecz parafii miedzy proboszczem Łąki a administratorami poszczególnych dóbr. Przez
20 lat ciągnął się m.in. proces z Zofią Czosnowską, po kolejnym mężu Oborską. Jak podaje
ks. Puchalski w 1836 roku dziesięcina z Łąki i Łukawca wynosiła: żyta kóp 70, pszenicy 92, jęczmienia 46, owsa 81, hreczki 8, grochu 6, wyki 6, bobu 2, prosa snopów 39 i ziemniaków 190 korcy.
Przełom lat dwudziestych i trzydziestych XIX w. MAJĄTEK KLUCZA ŁĄCKIEGO PRZEJĘLI JĘDRZEJOWICZOWIE I POTOCCY. W wyniku licytacji wsie: Trzebownisko, Jasionka, Zaczernie, Górka, Nowa Wieś, Wólka Podleśna i Załęże nabyła w latach 1825–1831 rodzina ziemska
Jędrzejowiczów. Ludwik Jędrzejowicz (1783–1848) wywodził się z dawnej rodziny kupieckiej
ormiańskiego pochodzenia. Jego ojciec Jan Kazimierz Jędrzejowicz (1729–1790) otrzymał
w roku 1786 od cesarza austriackiego Józefa II Habsburga tytuł szlachecki. Właścicieli zmieniły
również dobra na Zawodziu. 26 lutego 1835 r. w wyniku licytacji nowym właścicielem Łąki i części dóbr klucza łąckiego z prawej strony Wisłoka został Alfred Potocki, drugi ordynat łańcucki.
Według danych inwentarzowych łańcuckiego latyfundium, nabyte folwarki (wsie: Łąka, Łukawiec, Palikówka, Terliczka, Pogwizdów) obejmowały obszar 7824 morgi, w tym grunty dworskie
– 3416 mórg (43 proc. całości), grunty chłopskie – 4315 (55 proc.) i tzw. grunty wolne – 99 mórg.
Terytorium to zamieszkiwało 3881 osób, funkcjonowało 660 gospodarstw.
Okres 1823–1844. W ZACZERNIU REZYDOWAŁ KSIĄDZ TEORETYK MUZYKI I KONSTRUKTOR. Ks. Jan Jarmusiewicz, zaczerski pleban w latach 1823–1844, pozostawił po sobie m.in.
dwa dzieła naukowe z zakresu teorii muzyki kościelnej: jedno to ”Chorał Gregoriański”, drugie
– Nowy system muzyki czyli gruntowne objaśnienie melodii, harmonii i kompozycji muzykalnej….
Pozostawił też kilka obrazów, m.in. był autorem ołtarza NMP w zaczerskim kościele. Talent
ks. Jarmusiewicza znalazł także ujście w działalności wynalazczej; zbudował nowy instrument
klawiszowy o nazwie klawiolin, czyli jakby połączenie fortepianu ze skrzypcami. Skromny ksiądz
spod Rzeszowa, jak sam się określał, skonstruował też kilka prostych maszyn rolniczych – sieczkarnię o dwóch nożach oraz międlarnię z korbą, która zastępowała pracę 10 kobiet międlarek.
Ponadto, zbudował zegar ścienny z drewnianym werkiem, dość dużych rozmiarów, który ponoć chodził super dokładnie przez 15 lat.
Zryw 1830 roku. ROLA NABIELAKA I JĘDRZEJEWICZÓW W POWSTANIU LISTOPADOWYM.
Narodowy zryw zwany powstaniem listopadowym nie wzbudził specjalnego zainteresowania
podrzeszowskich chłopów. Czołową rolę w przygotowaniu i przeprowadzeniu powstania w roku
1830 odegrał urodzony w Stobiernej (1804) Ludwik Nabielak. Ukończył gimnazjum rzeszowskie, a potem Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego, gdzie obracał się w kręgu lwowskich
filaretów. Do historii przeszedł jako ten, który poprowadził atak podchorążych na Belweder,
w nocy z 29/30 listopada 1830 r.; potem brał udział w bitwach pod Grochowem i Iganiami, za
co otrzymał Złoty Krzyż Virtuti Militari i awans na porucznika. Po upadku powstania wyjechał
do Francji; spotykał się m.in. z polskimi wieszczami Adamem Mickiewiczem i Juliuszem Słowackim. Występujący w III części mickiewiczowskich „Dziadów” tajemniczy „N**”, reprezentujący
grupę prawdziwych patriotów, którym obca jest ugodowa postawa wobec zaborcy, to jakoby
postać Ludwika Nabielaka. Historia powstania listopadowego odnotowała też udział w nim

20

TRZEBOWNISKO – ODKRYWAMY DZIEDZICTWO

Jana Kantego Jędrzejowicza, od 1846 roku właściciela folwarku w Zaczerniu (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 włączyli się
w latach czterdziestych w organizację kolejnego ogólnonarodowego powstania. W tym celu,
w 1845 roku gościli w dworze w Zaczerniu Edwarda Dembowskiego. Jędrzejowiczowie wyrazili akces do formowanego w Krakowie Komitetu Rewolucyjnego. Poczynania te ukróciły władze
austriackie. Henryk trafił do wiezienia.
Pierwsza połowa XIX wieku. CZTERNASTOLETNIA PANNA MŁODA. Ówczesne prawo
kanoniczne dopuszczało praktyki zawierania małżeństw przez osoby niepełnoletnie za zgodą
rodziców. Z analizy księgi ślubów parafii łąckiej z okresu lat 1806–1859 wynika, iż w kilkunastu przypadkach były to osoby, głównie dziewczęta, piętnastoletnie. Najmłodsza panna młoda
miała w dniu ślubu 14 lat, zaś jej partner 15 lat. Najprawdopodobniej, o takich związkach decydowały względy ekonomiczne.
Lata 1830–1831. CHOLERA I TYFUS ZBIERAJĄ ŻNIWO. Mieszkańców Galicji zdziesiątkowała
epidemia cholery. Jak zapisano w kronice parafii zaczerskiej: Cały czerwiec i lipiec ludzie codziennie do kościoła się schodzili, wszyscy się spowiadali, aby na śmierć gotowymi byli. Do Rzeszowa
przyszła cholera 1 sierpnia i prawie przez jeden tydzień kilka set ludzi zmiotła a osobliwie Żydów.
Umyślnie do wywożenia trupów z miasta zrobiony był wóz na kształt skrzyni, do którego zmarłych
kładli i na błonie wywozili… W całej parafii łąckiej zmarło wtedy 458 mieszkańców tj. 12 proc.
całej populacji. W Stobiernej cholera zabiła 90 mieszkańców, podczas gdy w tym samym roku
zanotowano 20 urodzeń. W wydanej we Lwowie przez austriacki rząd broszurze zalecano: „unikanie spożywania surowych owoców, piwa z niepewnego źródła, surowego mleka, a przede wszystkim spania przy otwartym oknie, grożącego utratą ciepłoty ciała”. Nawrót cholery nastąpił w roku
1854 (zmarło 82 stobiernian przy 38 urodzeniach) oraz w roku 1855, kiedy to epidemia zabrała
80 mieszkańców; urodziło się tylko 36 dzieci. 5 sierpnia 1855 roku na cholerę zmarła m. in.
33-letnia Maria ze Staszewskich Jędrzejowiczowa, żona Jana Kantego Jędrzejowicza, od
1846 roku dziedzica Zaczernia. Inną okrutną plagą był tyfus głodowy, który szalał w latach
1847–1849, pochłonął życie aż 550 łąckich parafian; z tej liczby prawie połowę ofiar (263 osoby)
stanowili mieszkańcy najludniejszego Łukawca.
Przez wieki. KARIERA ZNACHORKI. W przypadku choroby jedyną pomoc świadczyły na wsi
znachorki i „babki wiejskie”. Składały kości, złamania zabezpieczały łupkami. Często skutecznie.
Już mniej skuteczne okazywały się zioła, serwowane na wszystkie inne choroby. Stanisław Rząsa, spisując wspomnienia przodków, odnotował: Ból głowy uważano za rzucony urok, i takowy
przechodził dzięki zaklęciom. Ból w okolicy żołądka nazywano chorobą brzucha; stosowano smarowanie lub picie ziół. Zapuchnięcie twarzy od zęba, zaczerwienienie skóry od rany a nawet zakażenie
diagnozowano jako „różę”; stosowano wtedy spalanie. Na ranę kładziono białą szmatkę, na nią
garstkę włókien lnu, który zapalano woskowa świecą. Po spaleniu się lnu i odmówieniu pacierzy
choroba powinna ustąpić… Nieco lepsza sytuacja ukształtowała się w zakresie pomocy przy porodzie – czytaj zapis: lata czterdzieste i następne dekady.
31 marca 1833 r. NOWE CMENTARZE. Przez wieki zmarłych chowano tradycyjnie w najbliższym sąsiedztwie świątyń. Pierwsi odstąpili od tego zaczernianie przenosząc w 1755 roku
miejsce pochówku poza wieś (czytaj zapis z roku 1755). Definitywnie uregulował tę kwestię austriacki zaborca zobowiązując władze samorządowe do wytyczenie nowych cmentarzy z dala
od domów. Zasadę tę wprowadzano dość opornie. W parafii Łąka, od początku XIX wieku do
lat trzydziestych tego stulecia zmarłych grzebano w pobliżu organistówki. Nowy cmentarz, wytyczony niemal kilometr od kościoła, poświecono 31 marca 1833 roku. Plac został ogrodzony,
zadrzewiony i zabezpieczony fosą przed zwierzętami. W połowie XIX wieku w centrum nekropolii stanęła murowana kaplica; są w niej pochowani proboszczowie łąccy: ks. Franciszek Miklaszewski, ks. Andrzej Ostrowski, ks. Józef Nalepa i ks. Wojciech Litwin, a także kapelan
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Zakładu Sióstr Opatrzności Bożej ks. Wojciech Bielawski oraz jego następcy. Łącka nekropola
jest miejscem wiecznego spoczynku kilku tysięcy mieszkańców Łąki, Łukawca, Terliczki i Palikówki; z zachowanych ksiąg zgonów wynika, że w XIX wieku rokrocznie chowano tu średnio stu
zmarłych. Aczkolwiek, zdarzały się epidemie, które dziesiątkowały ludność; tak było m.in. w latach, 1830–1831 gdy na cholerę zmarło w całej parafii 458 osób, zaś tyfus głodowy, który szalał
w latach 1847–1849, pochłonął życie aż 550 parafian. Na cmentarzu leżą też osoby szczególnie
zasłużone dla gminy i regionu, w tym urodzony w Łukawcu Józef Ślisz, wicemarszałek Senatu
III RP w latach 1989–1993.
Rok 1843. PODPISYWALI SIĘ ZNAKIEM KRZYŻA. Jak ustalili Barbara Urban i Sławomir
Wnęk, autorzy opracowania monograficznego o Stobiernej, w roku 1843 z inicjatywy i staraniem ówczesnego proboszcza ks. Józefa Maziarkiewicza, zorganizowano szkółkę parafialną
w Stobiernej. Naukę katechezy oraz podstaw pisania i czytania prowadził ks. Maziarkiewicz,
a następnie, do roku 1868, jego następca ks. Antoni Prexelle. W kronice stobierskiej szkoły
zapisano m.in.: Przed rokiem 1848, jak powiadają, tylko czterech gospodarzy umiało czytać. Zajęcia odbywały się w jednej izbie starej drewnianej chałupy. Na nauki uczęszczało 20–30 dzieci.
Jednoklasową Szkołę Ludową utworzono w Stobiernej dopiero w roku 1894.
Przez stulecia. NAPOPULARNIEJSZE MIESCE NA WSI – KARCZMA U ŻYDA. Od czasów pańszczyźnianych było to najpopularniejsze i najbardziej odwiedzane miejsce na wsi. Te malownicze centra handlu, zabawy i życia towarzyskiego, prowadzone najczęściej przez żydowskie rodziny, istniały w każdej wsi. Już Jan Feliks Rzeszowski w dokumencie erekcyjnym z 1409 roku
zapisał proboszczowi utworzonej parafii w Łące prawo posiadania własnej karczmy z prawem
propinacji (wyłączność na produkcję i sprzedaż gorzałki). Karczma położona w pobliżu łąckiego
kościoła przy gościńcu dawała znaczny dochód plebanii, zwłaszcza, że szynkowała wykorzystując zasoby własnej gorzelni. W połowie XVII wieku składała się z dwóch izb wyposażonych w stoły i ławy oraz dwa piece piekarskie. W połowie XVIII wieku ówczesny proboszcz ks. Antoni Brześciański, administrującego parafią z oddalenia, przekazał prawo propinacji łąckiemu dworowi.
Tomasz Lis, kierownik szkoły i kronikarz Terliczki, wspominał: Karczma spełniała rolę pośrednika
między chłopem a dworem. Co chłop zarobił przez tydzień w dworze, obowiązkiem karczmarza było
w sobotę i w niedzielę ściągnąć za wódkę do kieszeni, by te pieniądze za jego pośrednictwem znów
dotarły do rąk dziedzica… Prawo propinacji, dzierżawione przez karczmarzy, zniesiono ostatecznie dopiero pod koniec XIX wieku. Na przestrzeni dziejów, w sumie, aż pięć karczm oferowało
swe usługi w Zaczerniu. Mogły liczyć nawet na klientelę rzeszowską, zwłaszcza te przy gościńcu
na Głogów. Najpopularniejsza z nich, zwana „Słomianka”, a przez innych określana jako „Na klinach”, stała na granicy katastru Zaczernia i Miłocina, przy wylocie na gościniec głogowski drogi
zwanej Gać. Dróżka ta wiodła od browaru i zabudowań folwarcznych przez mostek na Czarnej
i drugi mostek na stawie właśnie prosto na żydowski przybytek. Kolejny „lokal”, który prowadził
Żyd Hersiek zapraszał chłopów przy tzw. Szkotni Karczmarskiej (droga na Tajęcinę i Jasionkę).
Jeszcze inna karczma zlokalizowana była przy Szkotni na Górkę. Powodzenie najbardziej cenionego zajazdu – „Słomianki” reporter „Kuryera Rzeszowskiego”, pisma wychodzącego w latach
90. XIX wieku, przypisuje wdziękom dwu Żydówek – córek karczmarza. W Trzebownisku oraz
Jasionce funkcjonowały w różnych okresach też co najmniej dwie karczmy. Oferowały one
okowitę i piwo rodzimej produkcji – z browaru w Zaczerniu (powstał w roku 1822) oraz z gorzelni w Jasionce. Jasionecka fabryczka ok. roku 1880 otrzymała nowe urządzenia zakupione przez
Stanisława Jędrzejowicza. Sporą renomą jak karczmy zaczerskie przy trakcie na Głogów, cieszyły się: karczmy zlokalizowane przy ruchliwym gościńcu sokołowskim: na pastwisku w Nowej
Wsi, na Grondzie (krzyżówka w Jasionce w stronę Wólki), a także karczma zajezdna w Stobiernej, niedaleko kościoła. Wszystkie oferowały spragnionym podróżnym krzepką „przepitkę” z jasioneckiej gorzelni. Karczmy były również miejscem ważnych spotkań i uroczystości. Cytowany
już Tomasz Lis z Terliczki odnotował: Chrzciny, wesela, stypy pogrzebowe, zebrania gromadzkie,
spotkania Rady Gminnej, sądy wiejskie odbywały się w karczmie… Radę gminy w Stobiernej „wyprowadził” z karczmy miejscowy proboszcz gdzieś koło roku 1864. Karczmy prowadzone przez
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Żydów dotrwały do I wojny. W Zaczerniu ostatnią zlikwidowano w 1920 roku przy szkotni na
Górkę. Usługi oferowane przez karczmy przejęły wyszynki prowadzone już przez Polaków. Stobierski wyszynk pod nazwą „Pod Arendą”, prowadził w okresie międzywojennym oraz w czasie okupacji Wojciech Szafrański, zastrzelony jesienią 1943 roku przez grupę ruchu oporu.
Po II wojnie obiekt przejęła GS i lokal znany był jako „Chata Rzepichy”.
Lata czterdzieste i następne dekady. ROLA „WIEJSKICH BABEK”. Z zachowanych metryk
parafii w Łące można poznać działalność tzw. wiejskich babek, to jest miejscowych akuszerek.
Rolę te mogły pełnić kobiety o nieposzlakowanej reputacji. W ŁĄCE akuszerkami były: Zofia
Wierciochowa, Agnieszka Wiszka, w ŁUKAWCU: Agnieszka Koniowa, Franciszka Wiercioszka, Zofia Więckowa, Agnieszka Wołoszka, w TERLICZCE: Jadwiga Kulina i Zofia Pieczonkowa. Odbierały one kilkadziesiąt porodów rocznie. Od lat 60. XIX wieku akuszerki zobowiązane
były do zdawania egzaminów z zakresu położnictwa, ale egzekwowanie tych wymogów w warunkach wiejskich było nierealne.
3 listopada 1844 r. W ZACZERNIU ZNÓW SZKÓŁKA PARAFIALNA. Syn Ludwika Jędrzejowicza Jan Kanty Jędrzejowicz, mieszkający w dworze w Zaczerniu, człowiek światły, kazał
odremontować starą organistówkę i w listopadzie 1844 roku znów podjęto nauczanie dzieci
zaczerskich chłopów (patrz zapis: Rok 1646). Funkcję nauczyciela pełnił organista Jan Tryczyński; w następnym roku wspomógł go ks. Józef Maziarkiewicz. W kolejnych latach regularną
naukę pobierało już ok. 80 dzieci. Wobec panującej ciasnoty (istniały 2 oddziały uczniów) postanowiono wznieść budynek specjalnie dla szkoły. Na plac pod budowę proboszcz przeznaczył kawałek ogrodu plebańskiego (koniec dawnego cmentarza) przy drodze na Podkościół.
Drzewo na budowę dał Jan Kanty Jędrzejowicz a robociznę – gmina. Jesienią 1860 roku nowa
szkoła była gotowa. Budynek kryty słomą miał na szerokość i długość po 12 sążni. W 1867 roku
szkółka parafialna otrzymała status szkoły gminnej.
Cały wiek XIX. ŚMIERĆ ZABIERA DZIECI. Dane statystyczne cytowane przez Barbarę Urban
i Sławomira Wnęka, autorów opracowania „Stobierna w latach 1409–1914” dobitnie potwierdzają ocenę o nadzwyczaj wysokim wskaźniku śmiertelności wśród najmłodszych mieszkańców
ówczesnej Galicji. W 1788 r. odnotowano 41 zgonów stobierzan, w tym aż 21 zmarłych to dzieci
do lat dziesięciu, w roku 1825 – odpowiednio: 35 i 26, w roku 1869: 32 i 24. Fakty te potwierdza
też analiza porównawcza liczby zgonów wśród niemowląt do 1 roku z liczbą urodzeń w danym
roku; w 1788 urodziło się 23 dzieci, zmarło 12 niemowląt, w roku 1825 – odpowiednio 50 i 16.
Koniec lat czterdziestych XIX w. NOWI DZIEDZICE WŁOŚCI W ZACZERNIU, JASIONCE
I STOBIERNEJ. Majątek Ludwika Jędrzejowicza (1783–1848) przejęli jego synowie. Stało się to
w latach 1846–1848. Starszy syn Henryk dostał Jasionkę i Wólkę, Jan Kanty – pozostałą część
dóbr. W „Skorowidzu wszystkich miejscowości Galicyi i Lodomeryi” wydanym we Lwowie w roku
1855 w rubryce „właściciel włości tytularnej” przy poszczególnych miejscowościach zapisano:
Jasionka z Gęsiówką oraz Wólka pod Lasem – Henryk Jędrzejowicz, Nowa Wieś, Trzebownisko
i Zaczernie – Jan Jędrzejowicz, Łąka oraz Łukawiec – Alfred hr. Potocki, Stobierna – spadkobiercy Grabińskiego.
Lata 1844–1848. GŁÓD NA WSI. BUNT CHŁOPÓW. Po dwu latach bardzo mokrych, w kiedy to porosło zboże i wygniły ziemniaki, w 1846 roku przyszła wielka susza Na przednówku
w chłopskich chatach ludzie przymierali głodem. Klęskom natury towarzyszyły niepokoje społeczne. W Tarnowskiem i Dębickiem zdarzały się napady na dwory, buntownikom przewodził
Jakub Szela. Bunt nasilił się latem 1848 r. W Latoszynie zamordowany został m.in. były właściciel klucza łąckiego Aleksander Morski. Nowy dziedzic Zaczernia Jan Kanty Jedrzejowicz też
uszedł z folwarku i schronił się chwilowo u karbownika Franciszka Szarego na Górce.
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Rok 1848. CIEŚLA MACIEJ BEREŚ POSTRACHEM JĘDRZEJOWICZÓW. O roli naszych przodków w buncie chłopów napisał w szkicu o etymologii nazwiska Bereś, prof. dr hab. Stanisław
Bereś z Uniwersytetu Wrocławskiego, którego rodzinne korzenie sięgają Trzebowniska: Odkryłem swego pradziada, Macieja Beresia, który jak wszyscy mężczyźni w mojej rodzinie był cieślą
i zapisał się tym, że u boku Jakuba Szeli w czasie rabacji galicyjskiej występował w roli tzw. prokuratora ludowego, co oznacza, że słynne słowa Wyspiańskiego w „Weselu”: „mego dziadka piłą rżnęli”
odnoszą się do mojego przodka. Z tym jednak, że to on rżnął, a nie był rżnięty… Prof. Stanisław
Bereś wspomina też o innych wyczynach cieśli z Trzebowniska: Tenże sam Maciej – jako jedyny
piśmienny chłop w okolicach Rzeszowa – został wysłany przez grupę gmin do cesarza Franciszka
Józefa jako negocjator w sporze z miejscowym magnatem Adamem Jędrzejewiczem. Drogę do Wiednia przebył na bosaka tzw. „kaczą ścieżką” (…). Do rozmowy doszło dwukrotnie: raz po sforsowaniu
ogrodzenia ogrodowego, w czasie popołudniowej przejażdżki cesarza, a drugi raz parę dni później,
podczas oficjalnej wizyty w kancelarii, gdzie pradziad załatwił sprawę po swojej myśli.
Rok 1848. CHŁOP WOLNY. W zaborze austriackim zniesiono pańszczyznę i poddaństwo
(w zaborze pruskim stało się to już roku 1811, a w rosyjsku dopiero po powstaniu styczniowym
w 1864 roku). Dotychczasowi dzierżawcy stali się pełnoprawnymi właścicielami ziemi; dotyczyło to tej części areału, na którym gospodarzyli od roku 1820. Państwo zobowiązało się wypłacić
dziedzicom odszkodowanie za utratę robocizny i danin poddańczych. Uwłaszczenie chłopów
oznaczało koniec potęgi ekonomicznej i samowoli szlachty oraz magnaterii. Posiadanie ziemi
na własność wyzwoliło w chłopach dążenie do powiększenia gospodarstwa, zwiększenia plonów i unowocześnienia produkcji. Cele takie mogli realizować jednakże ludzie o wyższym poziomie intelektualnym, otwarci na otoczenie, współdziałający ze sobą, wyrażający troskę o cele
wspólne dla danego środowiska (wsi, gromady, itd.).
Rok 1850. WYPIĘKNIAŁ DWÓR W JASIONCE. We dworze w Jasionce zamieszał 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 1848–1913). Był posłem do Sejmu Krajowego Galicji, przez 35 lat zasiadał
w rzeszowskiej Radzie Powiatowej, pełniąc m.in. funkcję jej marszałka. Staraniem Stanisława,
u schyłku XIX wieku, dwór w Jasionce został gruntownie przebudowany, wg projektu krakowskiego architekta Tadeusza Stryjeńskiego. Budynek otrzymał wieżę przylegającą do aneksu południowo-wschodniego. Po likwidacji wieżyczki klatki schodowej, całość znacznie powiększono,
nadając budowli cechy pałacu. Otaczał go starannie utrzymany park. Do rezydencji prowadziła
brama wjazdowa. Obok rozbudowano też zespół folwarczny.
II połowa XIX wieku. WYNALAZEK – KOMINY Z CEGŁY I STUDNIE Z KOŁOWROTEM. Typowy dom chłopskiej rodziny z połowy XIX wieku: chata niska, z drewna, kryta słomą, rzadko
gontami, połączona z częścią gospodarczą. Dom składał się zwykle z jednej izby, wyjątkowo
z dwóch. Do izby wchodziło się przez sień. Z sieni były też wejścia do komory i do stajni. W izbie
mieszkalnej chodziło się po glinianym klepisku, drewniane podłogi wprowadzono dopiero
z początkiem XX stulecia. W zimie, do izby wganiano na noc krowy, aby było cieplej. Przez wieki
budowano tzw. chaty dymne, bez kominów; dym rozchodził się więc przez szczeliny powały
i słomianego dachu. Wszystko przesycone było spalenizną, okopcone i brudne. Kominy, wznoszone z drogiej cegły, to „wynalazek” z drugiej połowy XIX wieku. W Stobiernej przed rokiem
1867 widniały one jedynie na 8 chatach. Ostatnią chatę dymną (kurną) w Zaczerniu po Babci Pastuszonce, rozebrano w 1924 roku. Z chwilą upowszechnienia się domów z kominem,
w izbie mieszkalnej pojawił się piec kuchenny, zaś w sieni – piec chlebowy. Wodę do konsumpcji czerpano ze studni z „żurawiem”. Trzebownisko zaś posiadało studnie z kołowrotem, gdyż
tutaj po wodę gruntową trzeba było kopać kilkanaście metrów w głąb. Dlatego, cała wieś miała
do dyspozycji tylko 3 studnie (początek XX w.). Zwierzęta pojono w sadzawkach (było ich kilkanaście), pranie urządzano na brzegu Wisłoka. W drugiej połowie XIX wieku folwarki w Zaczerniu
i w Jasionce wyposażono w studnie z pompami, kryte gontem.
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Rok 1854. W PAŁACU W ŁĄCE – ZAKŁAD SIEROT. W latach czterdziestych w łąckim pałacu
Potoccy urządzili zakład sukienniczy. Wyburzono drugie piętro, usunięto obiekty oficyn, dewastacji uległa cześć ogrodowa. Tkalnia nie przynosiła profitów, dlatego w 1854 roku dawną łącką
rezydencję wraz z ogrodem przekazano do dyspozycji fundacji na rzecz osieroconych dziewcząt. Od 1860 roku Zakład Sierot prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej, sprowadzonych ze Lwowa. Od 1 lutego 1954 roku upaństwowiona placówka nosiła nazwę:
Zakład Specjalny dla Dzieci Upośledzonych „Caritas”, by po pewnym czasie znów funkcjonować
jako Zakład Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej.
Rok 1861. CZESNE NA CHŁOPSKIE DZIECI. Dzieci chłopskie z Zaczernia rozpoczęły naukę
czytania i pisania w nowej szkole wybudowanej staraniem dziedzica Jana Kantego Jędrzejowicza oraz miejscowej gminy. Zatrudniono płatnego nauczyciela. Do części kosztów i opłat zobowiązano rodziców uczniów. Z dokumentu z 1867 roku, urzędowo przemianowującego szkółkę
parafialną w Zaczerniu w szkolę trywialną (gminną), dowiadujemy się, że zobowiązanych do
płacenia na rzecz szkoły i utrzymania nauczyciela było 66 kmieci i 16 zagrodników (opłata od
gospodarstwa po 1 zł rocznie), oraz 60 komorników i 6 budowniczych, zobligowanych do rocznej opłaty w wysokości 10 centów.
Okres 1861–1865. DOBRA W STOBIERNEJ W RĘKACH BARONOWEJ VON SCHLIPPENBACH. Dobra sokołowskie, w tym w Stobiernej, źle administrowane i zaniedbane, podupadły.
Na początku lat sześćdziesiątych zakupiła je, pochodząca ze Śląska, baronowa Alwina Konstancja von Schlippenbach. Sporządzony po jej śmierci w 1865 roku inwentarz szczegółowo
opisuje stan stobierskich włości. Wylicza on m.in.: dwie karczmy – we wsi oraz zajezdna przy
trakcie do Rzeszowa, w bliskości kościoła, murowany budynek dzierżawcy, pomieszkanie ekonoma i czeladzi z drzewa oprawnego, stajnie wielkie… Folwark posiadał 442 morgi, w tym tylko 142
morgi pól I klasy.
Styczeń 1863 r. WYBUCHŁO POWSTANIE STYCZNIOWE. Nieco większą aktywność patriotyczno-wyzwoleńczą okazali miejscowi chłopi w czasach powstania styczniowego. W lipcu
1863 roku do szeregów powstańczych odeszło 8 ochotników z Zaczernia; jak ustalił zaczerski
poeta i kronikarz Stanisław Rząsa, trzech z nich zginęło: Wojciech Wiercioch, Michał Trybura
i Karol Kopacz.
Lata sześćdziesiąte XIX wieku. MODERNIZACJA DRÓG. Austriacki zaborca przystąpił do
szerokiej akcji przebudowy i modernizacji dróg krajowych. Na naszym terenie taki status miały
już gościńce z Rzeszowa na Sokołów oraz na Głogów Młp. i Kolbuszową. Obydwie trasy utwardzono tłuczniem. Już wtedy droga na Nisko prowadziła nowym szlakiem; w Trzebownisku mijała folwark od zachodu, podczas gdy na mapie Miega z 1783 roku nakreślona jest jeszcze od
strony wschodniej, tuż nad brzegiem Wisłoka. Podobnie, do przełomu XVIII i XIX wieku, główny
ruch przez Stobierną prowadził tzw. starą drogą. Utwardzony gościniec na Sokołów na znacznej długości obsadzono szpalerem lip; rosły one od zabudowań folwarcznych w Trzebownisku
(obecnie stoi tu budynek UG) aż do folwarku w Jasionce (dziś dwór Ostoya). Pozostałością po
lipowej alei są drzewa pomniki przyrody obok trzebowniskiego cmentarza. Drzewa te pamiętają kursujące tym traktem konne wozy pocztowe, zaś w okresie międzywojennym – pierwsze
autobusy. Lipy, klony ale też drzewa owocowe towarzyszyły podróżnym jadącym gościńcem
na targ do Rzeszowa, aż do pierwszych zabudowań Staromieścia. Zwyczaj obsadzania dróg
ciekawymi roślinami objął też trasy lokalne. Starsi zaczernianie przez lata chlubili się wonną
aleją prowadzącą do kościoła; tuż po I wojnie proboszcz ks. Kazimierz Zawałkiewicz nakazał
obsadzić szczepionym głogiem odcinek od kapliczki po plebanię, a także fragmenty drogi przez
wieś; różowe wonne kwiatuszki przyciągały uwagę jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku.
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Lata 1862–1867. SAMORZĄD W NOWYM KSZTAŁCIE. 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 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. Wójt jako urzędnik państwowy, niezależny od dziedzica, wykonywał
zarazem zadania zlecone przez władzę polityczną (starostwo); chodzi o ściąganie podatków.
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 ”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 (jednostkowych) otrzymały na naszym terenie wsie: Jasionka, Łąka, Łukawiec, Miłocin, Nowa Wieś,
Stobierna, Staromieście, Terliczka, Trzebownisko wraz z Górką, Wólka pod Lasem oraz Zaczernie wraz z Tajęciną.
Koniec lat sześćdziesiątych XIX w. WÓJTOWIE GMIN KATASTRALNYCH. Z dostępnych
źródeł można wnioskować, iż pierwszym wójtem gminy katastralnej ŁUKAWIEC był Bartłomiej
Kuźniar. W TRZEBOWNISKU godność tę piastował Piotr Dodolak. Pierwszym wójtem gminy
katastralnej JASIONKA został Szymon Bal, z włościańskiej rodziny związanej z tym terenem od
dziada pradziada. Po nim funkcję tę przejął jego syn Wojciech Bal. W latach 1867–1886 urząd
wójta NOWEJ WSI sprawował Franciszek Porada. W ZACZERNIU jednym z pierwszych wójtów
po reformie był Marcin Cieśla, a po nim Jan Bieniek. W STOBIERNEJ funkcję wójta gminy w latach 1875–1881 piastował Jakób Wilk, a po nim Józef Grabek. W okresie 1880–1912 wójtami
gminy WÓLKA POD LASEM byli m.in.: Marcin Jakubowski, Michał Jastrząb, Jan Lech i Walenty Prucnal. Nasi gospodarze gmin katastralnych byli w większości niepiśmienni, podobnie jak
inni ówcześni wójtowe w Galicji. Dlatego gminy zatrudniały urzędowego sekretarza zwanego
popularnie pisarzem. Wójta wybierano spośród gospodarzy zamożniejszych, aby w przypadku
ewentualnych nadużyć zapewnić spłatę długu. Ważnym atrybutem wójta stały się „gminne insygnia”. Jak wyglądały? Owalna pieczęć z Trzebowniska miała na obrzeżu napis: Urząd Gminny
w Trzebowisku; w środku skrzyżowane: grabie, kosa, cepy, sierp, niecki. Na jasioneckiej pieczęci widniał napis: pieczęć Urzędu Gminnego w Jasionce; w środku pod rozległym jesionem
dwa śpiewające ptaszki. Symbolem Zaczernia umiejscowionym na pieczęci był młody koziołek.
Reprodukcje XIX-wiecznych pieczęci wszystkich urzędów gminnych z naszego terenu
zawarto w części fotograficznej. Najpełniejszy spis nazwisk wójtów i sołtysów zawiera
rozdział zatytułowany WHO IS WHO.
Od 1869 roku. SUŻBA W CK ARMII. Wszyscy mężczyźni, którzy ukończyli 21 lat wzywani
byli do CK armii. Służba zasadnicza trwała 4 lata, Od 1912 roku czas służby zależał od rodzaju
broni i wynosił: 2 lata w piechocie, 3 lata w kawalerii i artylerii oraz 4 lata w marynarce. W wyznaczonym dniu poborowi stawali do asenterunku w Rzeszowie; zdolnych i zakwalifikowanych
strzyżono i golono; wszyscy wracali do wsi „w wesołym nastroju”; picie alkoholu z tej okazji
stało się niejako rytuałem. Często służba wojskowa była sposobem na życie. W monografii Łąki
czytamy: Wojsko zapewniało byt, możliwość oglądania świata, ale i skromny dochód oraz mundur,
który po zakończeniu służby stawał się własnością emerytowanego żołnierza. Ubierał się weń w niedzielę i święta tak długo, aż zdarł się do ostatka…
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Kolejne dekady XIX w. DUCHY W SZKOLNEJ IZBIE. Samorząd wybrany na podstawie nowej ustawy gminnej cechował, niestety, konserwatyzm i nieufność wobec wszelkich zmian
oraz nowych zjawisk społecznych. Wymownym tego przykładem był m.in. stosunek do spraw
oświaty. Sprzeciw i opór radnych budziły propozycje finansowego wsparcia tworzonych szkół,
choćby na wyznajęcie izb do nauki czy opłacenie nauczyciela. W 1872 roku Rada ZACZERNIA
nie poparła idei budowy szkoły, uzasadniając swoją decyzję brakiem pieniędzy. Dopiero usilne
prośby proboszcza ks. Józefa Maziarkiewicza (parafia ofiarowała plac pod budowę) oraz deklaracja pomocy ze strony dworu i Henryka Jędrzejowicza, skłoniły radnych do zmiany swego stanowiska. Podobną zachowawczą i podejrzliwą postawę reprezentował samorząd oraz
mieszkańcy TRZEBOWNISKA i JASIONKI. W kronice szkoły w Jasionce zanotowano m.in.: Z końcem września 1885 roku rozpoczęły się pierwsze wpisy dziatwy szkolnej. Był obecny ks. proboszcz
Glodt z Zaczernia i dziedzic Jędrzejowicz. Gęsiówka stanęła otwartym buntem i żadnego dziecka
stamtąd nie wpisano… Naiwni ludzie chcąc nauczyciela zrazić do nowej posady, ogłaszali, że w budynku szkolnym nocną porą pojawiają się pokutujące duchy… Przy każdej sposobności nauczyciel
nalegał na członków rady szkolnej miejscowej, by budynek szkolny albo rozszerzyli, albo rozpoczęli
składać fundusz na nową szkołę. W tej sprawie rozmaite zapadały uchwały, lecz zawsze coś stawało
na przeszkodzie…
Rok 1871. KARA ZA NIEŚLUBNE DZIECKO. W księdze urodzonych parafii Łąka za lata
1805–1861 zanotowano 250 przypadków dzieci z nieprawego łoża (w samej Łące – 127, w Łukawcu – 108). Stanowiły one ok. 5 proc. wszystkich urodzonych. Matkę nieślubnego dziecka –
tzw. zawitkę, publicznie piętnowano. Stanisław Rząsa, kronikarz Zaczernia, opisuje niebywały
zwyczaj karania matek, które urodziły nieślubne dziecko. W 1875 roku Annę Poradę za nieślubne dziecko i nierząd osadzono na pastwisku gminnym w Tajęcinie, gdzie rodzice stulili jej
klitkę. Kronikarz zanotował też inny przypadek dziewczyny potępionej przez społeczność wsi:
– W 1871 roku, 23-letnią Kasię z dzieckiem na ręku prowadził urzędnik gminy (rodzaj policjanta
wiejskiego) drogami przez całą wieś. Dzieci i kobiety wychodziły z domów do drogi i przyglądały się,
a niektóre kobiety spluwały z pogardą… Babcia Pastuszonka, bo tak później nazywano we wsi
postarzałą Katarzynę, mieszkała w ostatniej w Zaczerniu kurnej chacie: o jednej izbie, krytej
strzechą, bez komina, o jednym okienku z czterema małymi szybkami. Dym uchodził przez powałę na strych, a ze strychu przez szpary w dachu na zewnątrz. Chatę rozebrano w 1924 roku.
1872 rok. MIESZKAŃCY I ICH MAJĄTEK W STATYSTYCE. Z szacunku danych zawartych
w „Przewodniku statystyczno-topograficznym” wydanym w Krakowie w 1872 roku wynika, że w 9
wsiach współczesnej gminy Trzebownisko (Tajęcina była częścią Zaczernia) zamieszkiwało ogółem 9958 mieszkańców (Łukawiec – 1682, Jasionka – 1144, Stobierna – 1526, Zaczernie – 1706,
Terliczka – 366, Łąka – 1291, Nowa Wieś – 689, Trzebownisko – 930, Wólka pod Lasem – 724).
Była to ludność jednolita narodowościowo; w poszczególnych wsiach mieszkały co najwyżej
dwie, trzy rodziny żydowskie. Nieco większy odsetek rodzin izraelickich odnotowano na terenie
parafii stobierskiej; na ogólną liczbę 3060 mieszkańców (ze Stobiernej, Wólki, Grondu i Gęsiówki) było 3005 chrześcijan i 55 osób wyznania mojżeszowego (w samej Stobiernej 36). Wszyscy
oni należeli do gminy wyznaniowej w Rzeszowie. W następnych dziesięcioleciach liczba Żydów na tym terenie podwoiła się, do 120 osób. W „Przewodniku” odnotowano też powierzchnie
gruntów ornych. Największe areały pozostawały w posiadaniu chłopów z Łukawca – 1316 mórg
niżnoaustriackich, w Stobiernej – 1473 i w Zaczerniu – 1251. Jeśli chodzi o majątki folwarczne, największym zasobem gruntów ornych dysponowały folwarki w Jasionce – 516 morgów
oraz w Łące – 464 i w Stobiernej – 442. Folwark w Zaczerniu gospodarzył na powierzchni 336
morgów gruntów rolnych, choć cały majątek zaczerskiego dworu obejmował obszar prawie
1500 morgów, jednakże aż 1076 m stanowiły lasy. Znaczące areały gruntów pozostawały też
przez dziesięciolecia w dyspozycji gospodarstw plebańskich; potentatem był folwark plebański
w Łące – ok. 160 morgów, w tym połowa to rola.; na zbliżonej powierzchni gospodarzył pleban
zaczerski – ok. 70 morgów gruntów ornych. Już wtedy najrozleglejsze pastwiska mieli do dyspozycji chłopi ze Stobiernej (344 morgów), z Jasionki (308) i z Łukawca (294).
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XIX wiek. KANONY ÓWCZESNEJ MODY. Ukształtował się typowy sposób ubierania się
mieszkańców. Podstawowe elementy świątecznego stroju kmiecia to spodnie i kamizelka
z niebieskiego sukna. Na to nakładano brązową sukmanę z wełnianego samodziału. Na głowie
kapelusz słomkowy, buty z cholewami. W zimie zakładano biały kożuch i czapkę dłubankę.
Strój roboczy to gacie parciane, długa koszula wypuszczana na portki i często sięgająca kolan.
W lecie zwykle chodzono boso. Świąteczny strój kobiecy: długa szeroka spódnica, zapaska,
kaftanik, chustka na głowę wiązana przez panny pod brodą a przez mężatki w czepiec. Na szyi
obowiązkowo naturalne czerwone korale. Kobiecy ubiór do roboty to: długa koszula, długa
i szeroka spódnica zwana fartuchem, zapaska, stanik.
Lata osiemdziesiąte XIX w. WĘDRÓWKI ZA CHLEBEM. Mieszkańcy podrzeszowskich wsi
szukają chleba na obczyźnie. Tak opisał to w parafialnej kronice ks. Warzyniec Puchalski: Z rokiem obecnym (1881) rozpoczyna się emigracja tutejszego ludu, najpierw do Kongresówki i na Podole rosyjskie, a potem i do Ameryki. Jest to zło konieczne. Ludność tutejsza rośnie z każdym rokiem,
brakuje już ziemi do ich wyżywienia… Pod datą 1882 łącki proboszcz zanotował: Emigracja parafian rozwija się na dobre. Aż do Besarabii i Mołdawii zapuszczają się moi emigranci. Szacuje się, że
z parafii Łąka do wybuchu I wojny wyemigrowało około 500 osób, także do Niemiec i Francji.
Ks. Puchalski ubolewał: Powracają stamtąd najczęściej zdemoralizowani i jeszcze bez grosza. Goły
wyszedł, goły wrócił, a moralnie zepsuty… Coraz częściej celem wyjazdów była Ameryka. Brat ściągał brata, kuzyna, sąsiada. Metryka szkolna z Łąki z końca XIX wieku odnotowała kilkanaście
przypadków emigracji rodziców uczniów do Stanów Zjednoczonych. Na stałe w USA osiedlił się
Andrzej Piekło, który w kolejnych latach sprowadził za ocean swoich synów. Z Łąki wyjechali
także Adamscy i Dubielowie. Jak ustalili kronikarze Trzebowniska, wielu podrzeszowskich imigrantów pierwsze swe kroki kierowało do osady Zachodnia Seneka nad brzegiem jeziora Erie,
niedaleko Bufallo. W 1909 roku osada otrzymała prawa miejskie i nazwę Lackawanna. Imigranci znad Wisłoka znajdowali tam schronienie m.in. w domach noclegowych prowadzonych przez
Jana Tomakę, rodem z Trzebowniska, oraz jego żonę Weronikę.
Rok 1873. GMINNA SZKOŁA W ZACZERNIU. Najstarszą placówką oświatową na naszym
terenie, funkcjonującą nieprzerwanie do dziś, jest szkoła w Zaczerniu. Powstała w 1844 roku
(patrz zapis pod tą datą) jako szkółka parafialna, w 1867 roku przemianowana na tzw. szkolę
trywialną (gminną). Najpierw dzieci uczyły się w jednej izbie organistówki. W 1861 roku, na
terenie ogrodu plebańskiego wybudowano drewniany budynek specjalnie na potrzeby uczniów.
Ale i on okazał się zbyt ciasny. W 1873 roku naprzeciw kościoła na gruncie plebańskim stanął
nowy budynek szkolny. Obiekt o wymiarach 16x7 m, kryty gontami, mieścił 2 izby lekcyjne
i mieszkanie dla nauczyciela zawodowego. Został nim Józef Tworek. Szkoła składała się z dwu
oddziałów. Liczyła 163 uczniów. W 1884 roku nauczycielem i kierownikiem placówki został
Józef Cebula. Kierował szkołą do roku 1924, w znaczący stopniu zaktywizował życie społecznokulturalne środowiska.
Jesień 1873 r. SZKOŁY LUDOWE W TRZEBOWNISKU, JASIONCE I ŁĄCE. Gdy dzieci z Zaczernia otrzymały nowy budynek szkolny, do nauki przystąpili też ich rówieśnicy z sąsiedniego
Trzebowniska. Jak ustalił dr Józef Świeboda, jesienią 1873 roku otwarto w TRZEBOWNISKU
jednoklasową filię staromiejskiej Szkoły Ludowej, niebawem usamodzielnionej. W 1881 roku
otwarto Szkołę Ludową w ŁĄCE, prowadzoną najpierw przez Ludwika Tomaszka a następnie,
przez 40 lat, do roku 1923, przez Jana Tatkowskiego. Drewniany budynek, położony obok kościoła mieścił jedną salę do nauki i mieszkanie dla kierownika. 2 października 1885 roku w starej chałupie zakupionej od chłopa rozpoczęły edukację dzieci z JASIONKI. Na naukę zapisano
63 dzieci. Zajęcia prowadził sprowadzony ze Strzyżowa młody nauczyciel Franciszek Zając.
Pozostał tu niemal do końca życia; kierował jasionecką placówką do roku 1924, a wiec również
niemal 40 lat.
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Okres lat 1878–1886. OFIARA NA REMONT ZACZERSKIEJ ŚWIĄTYNI. 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 1880. PO POŻYCZKĘ DO KASY. 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 ŁĄCE z majątkiem założycielskim 300 zł., w JASIONCE –
223 zł, w NOWEJ WSI – 196 zł i w TRZEBOWNISKU – 437 zł. Na początku wieku, kasy pożyczkowe
gminne zostały zastąpione kasami typu Raifeisena. Tuż przed I wojną kasy przemianowano na
Spółki Oszczędności i Pożyczek. Od lat dwudziestych XX wieku upowszechniła się nazwa Kasa
Stefczyka.
Rok 1883. ŻYDZI WRASTAJĄ W LOKALNE ŚRODOWISKA. Pod koniec XIX wieku największe skupiska ludności żydowskiej odnotowano w wioskach parafii stobierskiej (łącznie ok. 50
osób), w pozostałych wsiach mieszkały po 2–3 rodziny. Trudniły się one handlem i gastronomią
(karczmy), czasami rzemiosłem. Zdarzały się przypadki mieszanych małżeństw, oraz związane
z tym przypadki przyjęcia chrztu. Wspomina o tym m.in. ks. Wawrzyniec Puchalski w swych
zapiskach z roku 1883. Na przełomie wieków w łąckiej metryce szkolnej wymieniono cztery
rodziny narodowości żydowskiej mieszkające w tej wsi: Altman, Lengenfeld, Sporn i Unger,
których dzieci pobierały tu naukę. Trudna sytuacja ekonomiczna oraz możliwość emigracji zarobkowej do USA sprawiły, że liczba wyznawców religii mojżeszowej zmalała w parafii łąckiej
do kilkunastu (16 osób w 1939 r.). Wciąż największe skupisko Żydów występowało na terenie
parafii stobierskiej (w 1902 r. – 107 osób, zaś tuż przed II wojną – prawie 130).
Początek lat osiemdziesiątych XIX w. WYGODY WIEJSKIEJ IZBY. Śladem kmieci także zagrodnicy zdecydowali się budować domy lepiej wyposażone i obszerniejsze. Powszechne do
tej pory chaty dymne powoli ustępowały chatom z ceglanym kominem i ceglanym piecem.
Domy budowano z drewna; były to grube ociosane bale utykane mchem, w rogach osadzone na dużych kamieniach ułożonych w węgieł. Dom kryty był słomą uplecioną w tzw. kiczki.
W większości, wciąż były to chaty jednoizbowe, z której wychodziło się do sieni a z sieni do komory oraz stajni. W izbie jedną czwartą powierzchni zajmowała kuchnia i piec piekarski (pomieścił jednorazowo 6 bochenków chleba). Cechą charakterystyczną żeliwnej płyty kuchennej był
okrągły otwór w środku, zamykany trzema krążkami; służył do szybkiego gotowania wody itp.
Wyposażenie izby skromne; przy bocznych ścianach stały dwa łóżka, z wysuwanym bokiem na
noc, by poszerzyć legowisko; na jednym mieściły się 2 osoby dorosłe i 1–2 dzieci w nogach. Na
ścianach obrazy religijne, za które chowano ważne dokumenty. W komorze przechowywano
w skrzyniach zboże, a obok – chleb, masło, ser, mleko, oraz pochodzące z własnego uboju – słoninę, sadło i kiełbasę. Ponadto stała tu olbrzymia beczka w której kiszono kapustę, oraz dwie
szafy i kufer do przechowywania odzieży. W następnych latach domy stawały się obszerniejsze
(2 izby oraz komora). Pod koniec wieku upowszechniło się oświetlenie naftowe, zaś polepę
zastąpiła podłoga z desek. Standard owych „luksusów” zależał – rzecz jasna – od majętności
danego gospodarza.
14 lipca 1884 r. PLANY REGULACJI WISŁOKA. W dworze w Jasionce marszałek powiatu
Edward Jędrzejowicz zebrał właścicieli gruntów nękanych przez wylewającego wody Wisłoka.
Obecny był m.in. hr. Alfred Potocki z Łańcuta. Porozumiano się, co do konieczności utworzenia spółki wodnej, której celem będzie regulacja Wisłoka od Rzeszowa po ujście do Sanu.
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Połowa lat osiemdziesiątych. FOLWARK POD PRĄDEM. Znaczną części płodów rolnych
wytwarzanych w folwarkach Jędrzejowiczów, przetwarzano na miejscu – we własnych zakładach. Młyn na Czarnej w Nowej Wsi dysponował aż 3 kamieniami. Najnowsze urządzenia zakupiono również do obydwu gorzelni, bo te przysparzały nadzwyczajnego dochodu (prawo
propinacji). Stanisław Jędrzejowicz już ok. 1880 roku zainstalował tu motor parowy wytwarzający prąd (magazynowany w akumulatorach). Dzięki temu w jasioneckim dworze pojawiły się
żarowe lampy. Dobrze prosperował też zaczerski browar (uruchomiony ok. 1822 r.). Wyszynk
jasioneckiej i zaczerskiej okowity oraz piwa z browaru w Zaczerniu prowadzono we wszystkich
karczmach w okolicy.
Rok 1885. PLEBAN NIE TYLKO O CNOTACH ŁĄCKICH PARAFIAN. W kronice łąckiej parafii
ówczesny pleban ks. Wawrzyniec Puchalski tak opisuje cnoty swych parafian: Na pierwszym
miejscu wypada mi wyszczególnić ich zamiłowanie w nabożeństwach. Już to w niedzielę a w święta
nabity na sumie kościół, że się przecisnąć trudno. Natomiast na ranne nabożeństwa rzadziej już
przychodzą. Do spowiedzi uczęszczają gęsto (…). I to ich zaleta, że pamiętają o duszach zmarłych, bo
co roku jest tu zawsze z górą 500 stypendiów, które w części proboszcz a w części wikary odprawia
(…). Trzeba im przyznać i to, że odznaczają się trzeźwością, stąd czynsze propinacyjne lecą z każdym
rokiem w dół. A wady? Tu wymienię, że każdy rad sobie a drugiemu nie życzy (…). O skrawek ziemi
spierają się po sądach latami i rujnują się niezmiernie (…). Można im też brak schludności zarzucić
w ubiorze i w porządku domowym (...). W zwyczaju domowym spostrzeżesz tu, że mężczyźni siedzą
w czapkach nawet i na weselu. Zdejmują je tylko przy pacierzu i przy jedzeniu, bo wtedy jak mówią,
Bóg patrzy na nich. Obiad jedzą rano z potraw gotowanych, w porze letniej szczególnie, a na południe chleb z serem. Domyślam się ze zwyczaj ten pochodzi z czasów pańszczyźnianych, kiedy to
chłop szedł na cały dzień na pańskie… I jeszcze jeden interesujący fragment kroniki kościelnej
pisanej ręką ks. Puchalskiego: Gdybym chciał poklasyfikować wsie tu przynależne, która z nich
lepsza, musiałbym przyznać pierwsze miejsce Terliczce, potem Łukawcowi, dalej Palikówce i Łące.
Już to zwyczaj ci, najbliżej kościoła mieszkają, są najgorsi. Kształtem i urodą zarówno Terliczka inne
wsie przewyższa – urodziwi tam osobliwie mężczyźni. Typ ludu w Palikówce zdradza pochodzenie
tatarskie…
Rok 1886. TAJĘCINA ŹRÓDŁEM OLEJU Z LNU I KONOPI. Zaczerski przysiółek leśny Tajęcina ceniony był zwłaszcza wtedy gdy trzeba było szukać w głuszy schronienia przed najazdami
tatarskich hord. Mieszkańcy kilkunastu chałup pochodzący najczęściej z pobliskiej Wysokiej,
trudnili się głównie zbieractwem runa. Z polecenia pana pracowali też przy wyrębie lasu, część
prowadziła skromne gospodarstwa na piaskach. Żyło tu m.in. 6 bartników mających do dyspozycji średnio po 30 pni. Na potrzeby folwarku i kościoła wyciskali miód i przetapiali wosk na
świece. Pod koniec XIX wieku ludzie z leśnej osady zasłynęli z produkcji oleju z siemienia lnu
i konopi; wytwarzano je w 9 olejarniach. Jak ustalił Stanisław Rząsa, w 1886 roku Tajęcina liczyła
45 bardzo ubogich rodzin. Dopiero na przełomie wieków kilka z nich zdecydowało się posłać
swe dzieci do zaczerskiej szkoły.
1886 rok. JASKÓŁKI PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO. Mleko i jego przetwory traktowano
często jako produkt uboczny. Jednakże, wzorem doświadczeń przywiezionych z Europy, nabiał
coraz bardziej liczył się w jadłospisie Polaków. Ponadto, produkcja mleka stwarzała dla wsi
perspektywę realnych dochodów. Pierwszy docenił to właściciel dóbr w Jasionce Stanisław Jędrzejowicz. Stanął on na czele Ziemiańskiej Spółki Mleczarskiej, powołanej w 1886 roku. Miała
ona własne zaplecze przetwórcze i wyrabiała masło i sery. Przez 20 lat mleczarnia dóbr Jasionka znajdowała się pod opieką i kontrolą Krajowego Biura Mleczarskiego. Jasionecki folwark
dysponował stadem ponad stu krów. Jednakże była to wciąż produkcja zbyt mała i niestabilna,
aczkolwiek doceniana przez fachowców. Na wystawie masła i serów zorganizowanej we Lwowie w lipcu 1907 roku do „elity” zaliczono m.in. mleczarnię w Jasionce i wyróżniono srebrnymi
medalami za „masło bardzo dobre i produkcję staranną”.
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Rok 1889. KRA LODOWA W ŚRODKU ŁUKAWCA. Wisłok znów dał znać o sobie. W kronice
łąckiej parafii zapisano: W marcu śniegi puszczają gwałtownie, wody z gór przybywa co chwila,
w Łukawcu zrobił się zator. Wszystkie domy od Jasionki po Golonkówkę i niżej stoją w wodzie. W niektórych domach przewracały się piece. Dość powiedzieć, że poza cmentarz nasz (w Łące) przez łąkę
Ogorzałą płyną kry jakoby rzeka…
7 kwietnia 1890 r. SPŁONĄŁ STULETNI KOŚCIÓŁ W STOBIERNEJ. „Kuryer Rzeszowski” w nr 8
donosił: W Stobiernej w drugie święta wielkanocne wydarzył się nieszczęśliwy wypadek. Właśnie kiedy licznie na nabożeństwo zgromadzony lud co dopiero opuścił kościół, wybuchł (…) pożar, który
w we dwóch niespełna godzinach cały drewniany dom Boży w kupę popiołu zamienił. Serce rozdzierająca była ta chwila, kiedy miejscowy ks. proboszcz Stanisław Nyrkowski unosząc Przenajświętszy
Sakrament ukazał się na cmentarzu kościelnym. Lud z połowy drogi odgłosem dzwonów zawrócony
jęknął na ten widok i padł krzyżem na ziemię, najboleśniejsze wydając łkanie… Przyczyną pożaru
był strzał oddany z moździerza przez młodocianych; tak czynili młodzi od dawna w wielkanocne święta. Tym razem ze skutkiem katastroficznym. Na apel swego proboszcza stobierzanie już
w kilka miesięcy po tragedii przystąpili do wznoszenia nowej świątyni, w miejscu poprzedniej.
W ciągu dwóch lat 1890–1891 powstała piękna neogotycka budowla z czerwonej, palonej cegły.
Dzięki hojności wiernych i licznych darczyńców kościół otrzymał w następnych latach cudowną polichromię o ornamentyce roślinnej z wypisanymi scenami, ambonę o niepowtarzalnym
wystroju łodzi rybackiej oraz liczne bezcenne figurki, w tym Matki Boskiej Różańcowej, przeniesionej z pierwszej świątyni, której autorstwo przypisuje się mistrzom z pracowni Wita Stwosza.
Nowy kościół w Stobiernej konsekrował 31 maja 1899 roku biskup przemyski Józef Sebastian
Pelczar. Oprócz nowego kościoła parafia wzbogaciła się o nowy cmentarz, wytyczony już wcześniej (ok. 1870 r.) kilkaset metrów na wschód od świątyni, przy trakcie na Medynię. Do tej pory,
zmarłych chowano na cmentarzu przykościelnym.
8 września 1891 roku. ZAKOŃCZYŁ ŻYWOT ZACZERSKI JARMARK. Tymi słowy zapisano
w kronice Stanisława Rząsy fakt zaniechania organizacji w dniu 8 września, dorocznego jarmarku – kiermaszu, największego w okolicy. Jarmark towarzyszył każdego roku świętu parafii
– tradycyjnemu odpustowi na dzień Narodzenia NMP. Z tej okazji zjeżdżało 8–10 tysięcy ludzi.
Kupcy oferowali niemal wszystko: – Na kiermaszu były żarna, kosze, owoce, garnki, pługi, brony,
wozy, płótna, różne ozdoby, jak korale, ubiory damskie i męskie, jak spódniczki, chustki na głowę,
itd. Mówiono, że brakuje tylko świń i koni… Dużo było handlarzy żydowskich z butami i innymi towarami, a nawet Żydzi handlowali obrazkami świętych, książeczkami do nabożeństwa, różańcami
i podobnymi dewocjonaliami…. Kiermasz był skoncentrowany od kościoła przez cały podkościół,
przerwaną wieś, aż pod karczmę, tj. do drogi na Górkę… Plebania była przeciwna tym targom, bo
mocno dezorganizowały życie wsi, oraz były okazją do „kwitowania” każdej transakcji gorzałką
w karczmie. Dopiero skuteczne okazały się starania nowego proboszcza ks. Wojciecha Żebrackiego. W czasach nam współczesnych, 8 września odprawiana jest w zaczerskim kościele
msza odpustowa, zaś kramarze ustawiają stoiska z piernikowymi sercami i koralami.
Rok 1892. KSIĄŻKA ZMIENIAŁA ŚWIADOMOŚĆ GALICYJSKIEGO CHŁOPA. Niekwestionowanym źródłem rosnącej tożsamości narodowej i patriotycznej chłopów w II połowie XIX wieku
była książka i słowo zawarte w powieściach Sienkiewicza, Prusa czy Reymonta. Tak to wspominał Wojciech Tomaka z Trzebowniska, w latach 1933–1967 biskup przemyski: – Mój ojciec jako
jeden z nielicznych gospodarzy we wsi umiał czytać i pisać. Jedyny też prenumerował dwa pisemka
tygodniowe „Nowiny” i „Chatę”. W długie jesienne i zimowe wieczory w naszej izbie było ludno i gwarno. Schodzili się, aby posłuchać opowiadań tatusia zaczerpniętych z książek i gazet… Wojciech, od
1892 roku rzeszowski gimnazjalista, w niedzielę po obiedzie czytał swoim rówieśnikom w izbie
gminnej dopiero co wydaną powieść „Ogniem i mieczem”. W 1892 roku z inicjatywy kierownika
zaczerskiej szkoły Józefa Cebuli, powstała Czytelnia Ludowa. Książki wypożyczano w soboty
i w niedziele. Równocześnie, w izbie szkolnej pełniącej rolę czytelni, urządzano pogadanki propagujące m.in. nowoczesne formy organizowania się. To był krok do powołania Kółka Rolni-
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czego czy Kasy Pożyczkowej. W tym samym czasie (1892) powołano czytelnię w Trzebownisku.
Z początkiem XX wieku w zasadzie we wszystkich gminach w których funkcjonowały szkoły,
Towarzystwo Szkół Ludowych prowadziło punkty biblioteczne. Swoje biblioteczki mieli do dyspozycji również członkowie kółek rolniczych.
Lato 1892 roku. KAPLICA GROBOWA JĘDRZEJOWICZÓW. Adam Jędrzejowicz, właściciel
Staromieścia, poseł, komisarz rządowy a później minister ds. Galicji, wraz z siostrą Marią Popielową postanowili ufundować kaplicę grobową rodu Jędrzejowiczów. Kosztem 5500 złr stanęła obok zaczerskiego kościoła. Jej projektantem był wybitny polski architekt Tadeusz Stryjeński. Wcześniej, zmarłych z rodu Jędrzejowiczów chowano też obok świątyni. Pod dużym
metalowym krzyżem spoczywa hr. Jan Kanty Jędrzejowicz (1810–1865) oraz najbliższe mu
osoby: Helena Jędrzejewiczowa z Mieroszowskich (1781–1870) oraz Marya Jędrzejowiczowa ze Straszewskich (1822–1855). Obok stoi grobowiec dziedziców majątku w Jasionce, zaś
u wejścia na plac pochowani zostali Stanisław oraz Henryk (1818–1876). Prochy niektórych
ich następców spoczęły już w krypcie wybudowanej kaplicy. W 1924 roku tutaj pochowano
Ludwika Jędrzejowicza (1847–1924). Dawni właściciele Zaczernia wracali w te strony także po
II wojnie. M.in. w 1947 roku w Zaczerniu pochowano Marię Jedrzejowicz z Tyszkiewiczów;
spoczęła obok swego męża Jana Feliksa Jędrzejowicza (1879–1942). Do XXI wieku kaplica
w Zaczerniu stała się miejscem wiecznego spoczynku pięciu członków rodu. W 2008 roku obok
ich trumien stanęły urny: ostatniego włodarza zaczerskich dóbr Jana Miera-Jędrzejowicza
(1919–2008) oraz jego siostry Marii Anuncjaty Nowakowskiej.
Jesień roku 1892. DĘBOWY KIJASZEK DLA NIEPOKORNYCH UCZNIÓW. W dziesięć lat po
uruchomieniu szkoły ludowej w sąsiedniej ŁĄCE (patrz zapis: Jesień 1873 r.), w 1892 roku ruszyła jednoklasowa szkoła w ŁUKAWCU GÓRNYM. Mieściła się w wynajętej izbie chłopskiej.
Szkółkę prowadzili małżonkowie Karol i Maria Merklingerowie. Dwa lata później, na podobnych zasadach ruszyła jednoklasowa szkółka w ŁUKAWCU DOLNYM; w tej placówce naukę prowadzili małżonkowie Marcin i Paulina Reszczyńscy. Szkoła w Łukawcu Górnym nosiła imię
Władysława Jagiełły, w Łukawcu Dolnym – królowej Jadwigi. Obowiązek utrzymania szkoły i nauczycieli dzieliły miedzy sobą Okręgowa Rada Szkolna oraz gmina. Tak przebieg zajęć szkolnych relacjonował Michał Panek z Palikówki uczęszczający do szkoły w Łące: – Nauka była trzystopniowa i odbywała się w jednym pomieszczeniu pod kierunkiem jednego nauczyciela. Pierwsze
ławki zajmowali uczniowie pierwszego stopnia, środkowe – drugiego, ostatnie – trzeciego. Zamiast
pomocy szkolnych leżał na katedrze dębowy kijaszek, używany w miarę potrzeby do „głaskania”
dłoni leniucha. Innym sposobem dyscyplinowania była „koza”, nieraz do zmroku. Do wyposażenia
szkoły należało: termometr, waga, odważniki, linia, liczydło.
Lato 1894 r. LINIA TELEFONICZNA PRZY SOKOŁOWSKIM TRAKCIE. Przy drodze na Sokołów stanęły drewniane słupy z rozwieszonymi drutami. Powstała linia telefoniczna na potrzeby
sieci telegraficzno-telefonicznej w Rzeszowie. Otwarto ją na początku grudnia 1894 r.; na początku obsługiwała 22 abonentów, głównie instytucji rządowych z terenu miasta. Nie obeszło
się jednak bez kłopotów. „Kuryer Rzeszowski” wkrótce donosił: Niewyśledzeni dotąd sprawcy (…)
uszkodzili już przewody telefoniczne między Trzebowniskiem a Jasionką cztery razy. Ostatni raz skradziono nawet 24 metrów drutu”.
Jesień roku 1894. REWOLUCJI OŚWIATOWEJ CIĄG DALSZY – SZKOŁY W STOBIERNEJ
I W WÓLCE. Z tą datą (jesień 1894) wiąże się początek działalności Szkoły Ludowej w STOBIERNEJ. Mieściła się w starym drewnianym budynku: jedną izbę zajmowały dzieci, w drugiej
mieszkał nauczyciel. Plany budowy nowego dużego obiektu ziściły się dopiero po kilkudziesięciu latach; mimo wysiłków kierownictwa placówki i uchwał Rady Gminy, wystarczyć musiały
tylko remonty i modernizacje W 1913 roku uruchomiono jednoklasową szkołę ludową na Krzywem. Od tego roku w dokumentach występowały w Stobiernej dwie szkoły: nr 1 i nr 2. Także
w 1913 roku powołano Szkołę Ludową w WÓLCE POD LASEM. W pierwszym roku jej działalno-
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ści w wynajętej izbie u Walacionki na zajęcia chodziło 50 uczniów. Inicjatywie budowy szkoły
w tej miejscowości przeszkodziła I wojna; budynek przekazano młodzieży dopiero w roku 1923.
Lata dziewięćdziesiąte XIX w. PRZYJECHAŁ DYLIŻANS POCZTOWY. Jak wynika z zapisów
kroniki szkolnej w Jasionce, w dawnej jasioneckiej karczmie (budynek przy krzyżówce na Wólkę), po przebudowie, otwarto pierwszą na tym terenie placówkę pocztową, zaś w innych izbach
urządzono mieszkania dla fornali. Dyliżansem pocztowym relacji Nisko – Sokołów Młp. – Rzeszów, który zatrzymywał się także w Jasionce, przewożono przesyłki a także podróżnych. Na
początku XX wieku budynek wydzierżawiono żandarmerii, pozostawiając wciąż lokal dla poczty.
Koniec XIX wieku. SZALEJE CZERWONY KUR. Plagą galicyjskich wsi, zwykle drewniano-słomianych, o gęstej zabudowie, były pożary. 23 lipca 1878 roku zaprószony ogień w ŁĄCE zniszczył 32 domy wraz z obiektami gospodarczymi, w tym budynki dworu. Zajął się dach pałacu
zajmowanego przez Zakład Sierot, na szczęście pożar opanowano. 14 sierpnia 1888 roku kataklizmu pożaru doświadczyli ludzie z TRZEBOWNISKA. Spłonęło dwie trzecie zabudowań (cała
południowa połać wsi), w tym zboże dopiero co ściągnięte z pól. Szczególnie tragiczny okazał
się rok 1891; w czerwcu tego roku w Łące spaliło się 95 domów. Ks. Wawrzyniec Puchalski zanotował w kronice parafii m.in.: O godzinie 2. po południu zakurzyła się strzecha Marcina Gawła tuż
naprzeciw plebańskiego ogrodu (…) Wnet 95 domów mieszkalnych, oprócz stodół, w jeden zlały się
ogień. Jam ocalał dzięki kierunkowi wiatru (…) Z ogorzałych nikt nie był asekurowanym, tylko jeden
Żyd, który tu miał własną chałupę… Na pomoc pogorzelcom symboliczny datek wpłynął z kasy
cesarskiej w wysokości 500 florenów. Od kolatora parafii Romana Potockiego pochodziły pieniądze i drewno.
Przełom wieków. ROŚNIE ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA I NARODOWA MIESZKAŃCÓW
WSI. Wystarczyło kilkunastoletnie obcowanie z nauką i oświatą oraz syzyfowa działalność
uświadamiająca rodzącej się wiejskiej inteligencji, (nauczyciele, duchowni), aby zmianie uległa
zachowawcza i kunktatorska postawa wiejskiego samorządu i samych chłopów. Wyrażało się
to zainteresowaniem oraz udziałem w pracy nowych instytucji i organizacji powstających na
wsi: straży ogniowej, kółek rolniczych, spółek mleczarskich, kas pożyczkowych, a także bibliotek, chórów, orkiestr włościańskich, grup teatralnych. Na naszym terenie pionierem tego ruchu
stało się Zaczernie.
17 stycznia 1901 r. EMIGRANCI PŁYNĄ DO AMERYKI. Jakub Wisz dotarł do Ameryki i – jak
wielu jego kolegów z Trzebowniska, Nowej Wsi, Łąki czy Łukawca – osiedlił się w kilkutysięcznej osadzie Lackawanna koło Bufallo. Pracował przy remoncie lokomotyw. Inni znajdowali
zatrudnienie przy wytopie stali i formowaniu szyn w Kompanii Stalowej. W stoczni w Lackawannie znalazł pracę m.in. Jan Bereś z Trzebowniska. Pisze o tym kronikarz rodu Beresiów
prof. dr hab. Stanisław Bereś z Uniwersytetu Wrocławskiego. Jan po powrocie nad Wisłok
– ku zazdrości całej wsi – pokrył dach domu cynkową blachą, która istnieje do dziś, choć mocno zjedzona przez korozję… Kenneth Wisz, obywatel USA, którego dziadkami byli: cytowany
wcześniej Jakub Wisz z Trzebowniska i Maria Sokołowska z Podola (pobrali się już w USA)
oraz Szymon Kamiński z Łukawca (wyjechał do Ameryki w 1907 r.) i Stefania Dyło z Czarnej
Sędziszowskiej, tak wspomina losy swych przodków: – Zarobione pieniądze wysyłali do domu,
żeby kolejny członek rodziny mógł dotrzeć do USA. Niektórzy podróżowali za Ocean kilkakrotnie.
Lackawanna stała się jakby polską wioską przeniesioną do Ameryki. Tutaj zakładali rodziny, tutaj
rodziły się ich dzieci i wnuki. Ja urodziłem się w roku 1954. Polacy szybko wchodzili w miejscowy
biznes. Rodzina Dodolaków otworzyła w Lackawannie sklep spożywczy, Beresiowie mieli mleczarnię, Tomakowie dorobili się składu drzewnego i węglowego, tawerny oraz hali do nauki tańca. Jan
Tomaka z żoną Weroniką prowadzili także dwa domy noclegowe; to właśnie pod tym dachem
znajdowali pierwszy nocleg imigranci znad Wisłoka, Czarnej i Świerkowca. Do czasu I wojny
z parafii stobierskiej wyjechało do Ameryki około 500 osób, równie licznie podróżowali za Ocean mieszkańcy ościennych gromad.
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Początek XX wieku. SZANSA W SPÓLDZIELNIACH. 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. Pierwsze rolnicze organizacje samopomocowe rodziły się na
przełomie wieków, śladem doświadczeń przywiezionych z zachodniej Europy. Najpierw, pod
koniec XIX wieku, upowszechniły się kasy pożyczkowe, na początku XX wieku spółki mleczarskie
oraz kółka rolnicze.
Rok 1903 rok. PIERWSZE KÓŁKO ROLNICZE W ZACZERNIU. Praktycznym potwierdzeniem
przydatności ruchu spółdzielczego były w pierwszej kolejności kółka rolnicze. W 1903 roku
powstało KR w Zaczerniu. Jego założycielami byli: Piotr Kubas jako prezes, a także wikariusz
ks. Józef Grzywa, kierownik szkoły Józef Cebula oraz miejscowi gospodarze Marcin Kloc i Antoni Polak. W roku 1906 zaczerskie KR uruchomiło swój spółdzielczy sklep, a w roku następnym wybudowało rzeźnię. Dochód wypracowany w 1908 roku przeznaczono na zakup zegara
dla szkoły oraz instrumentów muzycznych dla patronackiej orkiestry. 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 kupować zbiorowo przez Kółko rolnicze nawozy sztuczne, nasiona, pasze
treściwe, maszyny, węgiel, itd., gdzie zaś sklep Kółka rolniczego istnieje z niego tylko pobierać towary...
Rok 1905. KÓŁKO W KAŻDEJ WSI. Śladem sąsiadów z Zaczernia, w 1905 roku ruszyły kółka
rolnicze w Łukawcu, Łące, Jasionce i Trzebownisku. W Stobiernej KR utworzono ok. 1908 roku.
Kółka stały się „zaczynem” przemian społecznych i cywilizacyjnych wśród mieszkańców wsi.
Z kręgu ich działaczy wywodzili się najczęściej organizatorzy drużyn strażackich, spółdzielni
mleczarskich i zlewni, a także życia społeczno-kulturalnego na wsi. Prowadzono kursy samokształceniowe dla kobiet w zakresie prac domowych, natomiast pogadanki dla mężczyzn dotyczyły spraw związanych z uprawą roli oraz hodowli. W sali stobierskiego KR mieściła się czytelnia Towarzystwa Szkoły Ludowej. W sprawozdaniu dla przemyskiej kurii biskupiej z roku 1914,
stobierski pleban ks. Władysław Kisielewicz napisał: W każdej z moich wsi jest Kółko Rolnicze
i czytelnia. W Stobierny i w Jasionce jest dobrze zorganizowana Straż ogniowa i dla całej parafii
wspólna Kasa Raiffeisena. W czytelni w Jasionce i na Wólce bywam 3–4 razy do roku, w Stobierny na
każdym zebraniu prawie – w lecie raz na miesiąc.
Jesień roku 1905. ORGANIZUJĄ SIĘ FAJERMANY. Nie było roku, aby w bliższej bądź
w dalszej okolicy nie płonęły chłopskie chaty. „Głos Rzeszowski” z 7 maja 1905 roku informował o kolejnej tragedii w Zaczerniu, gdzie pożar szalał przez pięć godzin. Spłonęło doszczętnie
52 numerów oprócz budynków gospodarczych. W płomieniach zginął 3-letni chłopak, syn polowego
Chmiela… Ten fakt przyśpieszył zamiary zaczerskich działaczy Kółka Rolniczego. Podjęto uchwałę o utworzeniu straży. Na początek zapisało się 18 członków. Z pomocą gminy, KR i spółki
oszczędnościowej skompletowano sprzęt: 20 konewek, wóz z beczką na wodę, czterokołową
sikawkę, uszyto 21 mundurów, zakupiono hełmy, pasy i toporki. Rolę remizy pełniła szopa przy
kancelarii gminnej, obok drogi na Gorkę. W skład pierwszego Zarządu powołanego jesienią
1905 roku weszli: Piotr Kubas – prezes, Wincenty Skała – naczelnik, Karol Surowiec – sekretarz oraz Piotr Mierzwa i Józef Porada jako członkowie. Uroczystość poświecenia sprzętu oraz
ufundowanego sztandaru dla drużyny strażackiej odbyła się 8 września 1906 roku.
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Rok 1906. HONOREM MIEĆ W RODZINIE STRAŻAKA. Wzorem Zaczernia, już w 1906 roku
powstała OSP w TRZEBOWNISKU (1906), rok 1909 to data urodzin jednostki OSP w ŁUKAWCU,
rok 1911 – w JASIONCE. Pierwszym prezesem utworzonej w 1912 r. OSP w STOBIERNEJ został
organista Michał Pieniążek (późniejszy pierwszy wójt gminy zbiorowej w Trzebownisku), zaś
naczelnikiem Tomasz Guzek. Członkowie stobierskiej drużyny skupiającej 24 strażaków mieli
do dyspozycji dwukołową sikawkę i własnoręcznie uszyte mundury. W niespełna dwa lata po
powstaniu, jednostka w Stobiernej chlubiła się już własnym sztandarem i strażacką orkiestrą.
Strażacy ochotnicy z ŁĄKI zorganizowali się dopiero w 1923 roku; tutaj też pierwszoplanową
rolę organizatorską spełnił organista Michał Pieniążek, ówczesny prezes OSP w Stobiernej.
Rok później (1924) zorganizowali się we własnej drużynie strażacy z sąsiedniej TERLICZKI.
W 1926 roku skrzyknęli się strażacy ochotnicy w NOWEJ WSI. Historia OSP w WÓLCE rozpoczęła się dopiero 10 listopada 1946 roku. Wprawdzie tuż przed II wojną ówczesny wójt gromady
Marcin Jastrząb zorganizował Straż Ogniową, jednakże jej dalszą aktywność zahamowała wojna. Najmłodszą w gminie jest OSP TAJĘCINA – powstała w 1966 r.
Lato 1906 roku. WYSTARTOWAŁY SPÓŁKI MLECZARSKIE. Wynikiem uruchomienia
w 1903 roku w Staromieściu Szkoły Mleczarskiej i szkolnego zakładu przetwórczego, w podrzeszowskich wsiach, jak grzyby po deszczu, pojawiły się spółki i zlewnie mleka. Pierwsza w powiecie spółka mleczarska, powstała końcem kwietnia 1906 roku w ZACZERNIU. Tak zapamiętał
te chwile pierwszy zaczerski zlewniarz Ludwik Migut: – Do Zarządu weszli ks. Szarek, kierownik
szkoły Józef Cebula, stolarz Piotr Kubas, pisarz gminny Karol Surowiec i Jan Micał, bogaty gospodarz.
Historyczną datą stał się dzień 3 maja, kiedy to odebrano 30 litrów mleka od czterech gospodarzy,
celem dostarczenia do zakładu w Staromieściu. Wkrótce, do transportu mleka zakupiliśmy 50 baniek sprowadzonych przez Szkołę z Niemiec. Szybko baniek zabrakło, bo do naszej zlewni zaczęli
dowozić mleko rolnicy z Górki, Tajęciny i Nowej Wsi. W przeciągu kilku miesięcy z cegły rozbiórkowej
udało się nam wybudować dom mleczarski, który pomieścił zlewnię, kancelarie, salę zebrań i sklep
(dziś – 2016 r. jest tu sklep GS)… Również w 1906 roku wystartowała spółka mleczarska w ŁUKAWCU. Rok później, w 1907 roku miały swój początek spółki w TRZEBOWNISKU i w NOWEJ
WSI. W ŁĄCE spółka mleczarska podjęła działalność w roku 1912. Zadaniem spółek był odbiór
surowca od swych członków i jego transport do Staromieścia. (Czytaj zapis rok 1927).
Styczeń 1908 r. EKSPERYMENTY W KÓŁKU ROLNICZYM W ŁUKAWCU. Liczące ponad 65
członków Kółko Rolnicze w Łukawcu, na którego czele stał kierownik szkoły Karol Merklinger,
sprowadziło na użytek mieszkańców 3 wagony węgla i wyszło taniej niż zakup na cetnary u Żydów. W 1909 roku zdecydowano się na zbiorowy zakup koniczyn, też znakomitej jakości. Zaraz
potem Walenty Rogala, Michał Kuźniar i Piotr Golonka zadeklarowali chęć prowadzenia pól
próbnych (doświadczalnych); otrzymali partie zboża kwalifikowanego oraz nawozy pomocnicze (sztuczne). Dla innych członków sprowadzano ziemniaki sadzeniaki i koński ząb.
Rok 1908. ŻANDARMERIA W ZACZERNIU. Za kadencji wójta Piotra Kubasa w Zaczerniu
otwarto pierwszy na tym terenie posterunek żandarmerii. Siedziba Posterunku Policji mieściła się w jednym z pomieszczeń folwarcznych. Obsadę placówki stanowili żandarmi: Klamut,
Jaremko i Małek.
Pierwsza dekada XX wieku. SZKOŁA Z 4 KLASAMI. Bez wątpienia, symboliczny kaganek
oświaty najmocniej palił się w ZACZERNIU. Działo się tak, dzięki przychylności miejscowego
dworu, a nade wszystko starań grupy światłych społeczników. Jeszcze przed końcem stulecia tutejsza szkoła otrzymała drugi etat nauczycielski, w 1907 roku pracowało tu już czterech
nauczycieli. Liczba uczniów przekroczyła 200, naukę prowadzono w ramach czterech klas.
Dopiero co wystawiony, naprzeciw kościoła, budynek szkolny już okazał się przyciasny. W tej
sytuacji, kierownik Józef Cebula dopiął swego; 24 listopada 1909 roku otwarto nowy obiekt;
piętrowy, z czterema dużymi klasami, kancelarią, mieszkaniem dla kierownika i 2 pokojami dla
nauczycieli. Był to pierwszy w okolicy piętrowy budynek z dachem czterospadowym na cele pu-

KALENDARIUM tej ziemi do roku 1918

35

bliczne. Musiał służyć wsi niemal cały wiek, kilkakrotnie poddawany rozbudowie i modernizacji
(w 1961 r. przybyło 6 sal). W XXI wieku został siedzibą firmy „Margo”.
Lato 1908 i rok następny. CZAS NA ORKIESTRĘ I TEATR. W 1909 roku przy OSP w ZACZERNIU powstała orkiestra dęta. Jej dyrygentem został miejscowy organista. I wojna przerwała
działalność orkiestry, w okresie międzywojennym dwukrotnie reaktywowano próby i występy zespołu, ale na krótko. Równocześnie, wiejscy nauczyciele zachęcili młodych zaczernian
do utworzenia amatorskiego zespołu teatralnego; strażacka sekcja teatralna zorganizowała
się już w 1908 roku. Pierwsze spektakle wystawiano na miejscu oraz w sąsiednim Głogowie.
W 1912 roku udało się przygotować jasełka. Od 1907 roku aż do wybuchu I wojny wystawiał
teatr włościański w ŁĄCE. Dawał kilka przedstawień rocznie. Na początek przygotowano dwie
sztuki „Matka żyje” oraz „Chłopi arystokraci”.
Czerwiec 1909 r. JUBILEUSZ PARAFII W ŁĄCE. Z masowym udziałem wiernych oraz osób
duchownych z kraju i zza granicy świętowano w Łące 500-lecie powstania parafii. W rodzinne
strony przybył z tej okazji m.in. urodzony w Łukawcu o. Walenty Wiercioch z Zakonu OO. Bernardynów w Przemyślu, zaś z Ameryki zjechali jego bracia Jan i Antoni, którzy pod koniec
XIX wieku wyemigrowali zza Ocean za chlebem.
21 sierpnia 1910 r. STANĘŁY POMNIKI GRUNWALDZKIE. W 500. rocznicę bitwy pod Grunwaldem w podrzeszowskich wsiach zorganizowano patriotyczne manifestacje. W niektórych
miejscowościach, m.in. w Łukawcu, Jasionce, Trzebownisku, Stobiernej, Krasnem, Palikówce
i Strażowie stanęły pomniki (obeliski) grunwaldzkie. W ŁĄCE na pamiątkę tej rocznicy wmurowano kamień marmurowy w ścianę kościoła, a na nim postawiono rzeźbę Matki Bożej Korony
Polskiej. W ŁUKAWCU specjalna uroczystość grunwaldzka odbyła się 21 sierpnia z udziałem
sąsiadów z Łąki i Terliczki. Do XXI wieku przetrwały obeliski grunwaldzkie w JASIONCE i w STOBIERNEJ.
Wrzesień 1910 r. STRAŻACKA GALA W ŁUKAWCU. Po strażakach w Zaczerniu także Ochotnicza Straż Pożarna w Łukawcu otrzymała własny sztandar. W kronikach fakt ten odnotowano
następującymi słowami: Chrzestnymi rodzicami przy poświeceniu sztandaru byli ks. Teofil Lewicki,
wikary z Łąki oraz p. Maryja Merklingerowa, miejscowa nauczycielka, a także Kuźniar Jan naczelnik
gminy z Atamanową. Gwoździe wbijali: p. Zając Franciszek, kierownik szkoły z Jasionki, państwo Charchalisowie z Nowej Wsi, p. Tatkowski Jan, kierownik szkoły z Łąki, Michałkowa Jędrzejowa, Kotula J.,
Ciasnocha Sylwester, Wiercioch Jan i Kuźniar Jan. Wieczorem odbyło się uroczyste przyjęcie w Kółku
Rolniczym… Podobną uroczystość, z tej samej okazji, urządzono w Trzebownisku w czerwcu
1913 roku. Gośćmi fajermanów, jak nazywano wówczas strażaków, byli m.in. bp ks. Józef Sebastian Pelczar oraz przyszły biskup ks. Wojciech Tomaka, rodak z Trzebowniska.
Dekada po dekadzie XX wieku. AMBICJĄ NOWEJ WSI I TERLICZKI WŁASNE SZKOŁY LUDOWE. W 1910 roku w pomieszczeniach dawnej karczmy na nowowiejskim pastwisku (w części
staromiejskiej) ruszyła Szkoła Ludowa w NOWEJ WSI. Kilka lat później placówkę przeniesiono
do nowego obiektu w części zaczerskiej. Natomiast historię oświaty w TERLICZCE rozpoczyna
rok 1911; wówczas to na pastwisku gminnym dobiegła końca budowa obiektu pod potrzeby
jednoklasowej Szkoły Ludowej; jej poświęcenie nastąpiło 18 września 1912 roku. Przez 49 lat,
do roku 1960, obowiązki nauczyciela i kierownika terlickiej szkoły pełnił Tomasz Lis. Szkoła
w Terliczce po gruntownej modernizacji na początku XXI wieku, służyła środowisku jako filia
Szkoły Podstawowej w Trzebownisku do 2019 roku. Dzieci z najmniejszej miejscowości – TAJĘCINY przypisano do szkoły w Zaczerniu. Jednakże dzięki staraniom zaczerskiego proboszcza ks. Kazimierza Zawałkiewicza, w 1913 roku również Tajęcina otrzymała własną skromną
szkółkę; wybudowano ją z rozbiórki karczmy zajezdnej; uczył tu jeden nauczyciel.
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6 października 1912 r. NAD OKOLICĄ PRZELECIAŁ PIERWSZY AEROPLAN. Także kilku
mieszkańców Trzebowniska wykupiło bilety na pokaz lądowania i startu aeroplanu, co miało
miejsce na placu musztry przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie. Lot aeroplanu Blériot-XI, pilotowanego przez hr. Michała Scypio del Campo, wzbudził w prowincjonalnym Rzeszowie sporą
sensację. Kolejne samoloty pojawiły się nad tą okolicą na początku wojny 1914 r.
Rok 1912. PORA NA MODERNIZACJĘ DRÓG. Jedynie szosa na Sokołów oraz trakt rzeszowski na Głogów jako drogi rangi krajowej miały nawierzchnie bitą (kamień, tłuczeń). Pozostałe
trasy to typowe rozjeżdżane drogi polne, pozbawione fos i jakiejkolwiek stabilizacji. Na wiosnę,
w czasie roztopów stawały się niemal nieprzejezdne. W roku 1912 wójt Zaczernia Piotr Kubas
przystąpił do przebudowy drogi przez wieś. Nawieziono na nią drobny kamień z piaskiem. Roboty zakończono koło roku 1918; prace finalizował wójt Józef Kloc wykorzystując sześciu rosyjskich jeńców. Przez wieki, do obowiązków właścicieli gospodarstw na wsi należało odrobienie
tzw. szarwarkowego; były to przymusowe roboty publiczne na rzecz środowiska; w praktyce
chłop miał obowiązek pracy fizycznej głównie przy drogach gminnych; daninę tę rozliczano tak
jak podatek; szarwark zniesiono dopiero w 1958 roku.
Wiosna 1912 r. RASOWA HODOWLA W JASIONCE. Folwark w Jasionce zwiększył stan bydła
do 135 sztuk bydła, m.in. sprowadzając bydło rasowe z Moraw. Założona Spółdzielnia Mleczarska w Staromieściu mogła więc liczyć na zwiększone dostawy z jasienieckich obór. Wciąż
utrzymywała się też dobra renoma stadniny koni w Jasionce: liczyła ponad 100 sztuk, w tym
konie wyścigowe rasy angielskiej.
Przełom pierwszych dekad XX w. PIENIĄDZE W GARŚCI. Najprężniejsza w okolicy Spółka Oszczędności i Pożyczek w Zaczerniu liczyła 481 członków (prezesem Zarządu był rolnik
Franciszek Porada). Spółka w Stobiernej (prezesem był rolnik Mikołaj Walat, przew. Rady
Nadzorczej – proboszcz ks. Władysław Kisielewicz) zrzeszała 361 członków, w Łące (prezes
Zarządu proboszcz ks. Franciszek Miklaszewski) – 347. Spółka w Trzebownisku zrzeszała 134
gospodarzy (prezes Zarządu – właściciel sklepu Grzegorz Bereś).
Jesień 1912 roku. POMNIK NA CZEŚĆ KS. STOJAŁOWSKIEGO. W centrum Łukawca, przy
drodze biegnącej przez wieś stanął pomnik ku czci ks. Stanisława Stojałowskiego, zmarłego
kilkanaście miesięcy wcześniej (ur. 1845 – zm. 1911). Jako działacz społeczny, poseł na sejm
galicyjski, wydawca pisemek „Wieniec” i „Pszczółka”, cieszył się sporym szacunkiem i popularnością wśród galicyjskiego ludu. Reprezentował niezwykle postępowe, jak na swe czasy, poglądy:
oddzielenia Kościoła od państwa, parcelacji wielkiej własności ziemskiej, bezpłatnego szkolnictwa, wyboru hierarchów kościelnych przez wiernych. Na płycie pomnika napisano: KU UCZCZENIU OBROŃCY I MĘCZENNIKA SPRAWY LUDOWEJ. W 1981 roku staraniem Kółka Rolniczego
w Łukawcu pomnik odnowiono.
Lato 1913 roku. WYCZYNY CHŁOPSKIEGO KONSTRUKTORA Z ŁĄKI. Do rodzinnej Łąki powrócił z wyjazdu za chlebem do Ameryki, Walenty Barszczowski. Za oceanem napatrzył się
i nasłuchał o nowych cudach techniki, m.in. z zakresu lotnictwa. Skonstruował pierwszy we wsi
drewniany rower, a później drewniany szybowiec; konstrukcję z drewna lipowego i jesionowego obciągnął płótnem nasączonym woskiem. Latem 1913 roku odbył się pierwszy próbny
lot. Szybownik Walenty Barszczowski wystartował z dachu własnej stodoły. Po kilkunastu metrach szybowiec runął i zarył się w ziemię. Jak później relacjonowano, ucierpiał szybowiec oraz
noga łąckiego Ikara. Tak czy inaczej, jego wyczyn trafił do almanachu lotnictwa, jako prekursora
szybownictwa polskiego. Szczątki historycznego szybowca przechowywano w Łące do czasu
II wojny.
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Rok 1913. OZNAKI WOJNY. W szkolnej kronice Terliczki zapisano: Rozmaite znaki na niebie
i ziemi dawały powód ludności do przepowiedni jakichś strasznych wypadków. Dwa zaćmienia słońca, chociaż nie zupełne, zaćmienie księżyca, pojawienie się komety na niebie, wylewy Wisłoka tak
wielkie, że najstarsi ludzie nie pamiętali i to pięć razy w miesiącu lipcu 1913. Rok słotny, że trudno
było plony zebrać z pola, oto przyczyny, na podstawie których ludność gubiła się w dociekaniach,
jakie to kary Pan Bóg ześle na ludzi.
Tuż przed I wojną światową. MŁODZI ĆWICZĄ W STRZELCU. Pod pozorem ćwiczeń
strażackich realizowano zajęcia z zakresu musztry i posługiwania się sprzętem wojskowym.
W ZACZERNIU zajęcia takie organizowano w ramach Drużyn Bartoszowych oraz, zyskującego popularność wśród młodzieżowy, Związku Strzeleckiego. Na zebranie strzelców przyjechał
też Leopold Lis-Kula. Stanisław Rząsa zanotował: Grupa ćwiczącej młodzieży liczyła 20–22 osoby. Ćwiczyli musztrę wojskową toporkami strażackimi lub sztachetami, które służyły za karabiny.
Czasami przynosił pistolet Mieczysław Cebula i zapoznawano się z jego obsługą. Przychodził także podoficer z Rzeszowa i wówczas wyciągano karabin z ukrycia, z którym pojedynczo ćwiczono.
Prawdopodobnie broń była przechowywana na plebanii… Jak pisze Bronisław Smykała, zaczerski „Strzelec” zyskał poparcie kierownika szkoły Józefa Cebuli, proboszcza ks. Kazimierz Zawałkiewicza, oraz patriotycznie myślących chłopów, w tym liderów Kółka Rolniczego i OSP
– Piotra Kubasa i Józefa Porady. Idea drużyn strzeleckich zyskała uznanie także w ościennych
gminach. W 1912 roku nauczyciel Jan Tepper założył oddział Związku Strzeleckiego w ŁĄCE
i w STRAŻOWIE.
Rok 1914. LUDNOŚĆ GMIN W STATYSTYCE. W „Najnowszym skorowidzu wszystkich miejscowości w Królestwie Galicyi” podano aktualny stan ludności w poszczególnych miejscowościach
oraz nazwiska właścicieli zlokalizowanych tam posiadłości ziemskich. Z podsumowania wynika,
że na terenie obecnej gminy zbiorczej Trzebownisko zamieszkiwało 11 631 osób. W poszczególnych rubrykach zapisano: Jasionka z Gęsiówką i Kozicami – 1414 osób, właściciel Stanisław
Jędrzejowicz; Łąka – 1288 – Roman hr. Potocki, Łukawiec – 2013 – Roman hr. Potocki, Nowa
Wieś – 685 – Kazimierz Jędrzejowicz, Stobierna – 2017 – Jan hr. Zamoyski, Terliczka – 414
– Roman hr. Potocki, Trzebownisko – 1121 – Kazimierz Jędrzejowicz, Wulka pod Lasem – 788 –
Stanisław Jędrzejowicz, Zaczernie z Górką – 1881 – Kazimierz Jędrzejowicz.
31 lipca 1914 r. POBÓR REZERWISTÓW. 28 lipca 1914 roku Austro-Węgry wypowiedziały
wojnę Serbii. W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia Austria ogłosiła powszechną mobilizację rezerwistów w Galicji. 2 sierpnia nad ranem, na ścianie karczmy w Stobiernej pojawiło się ogłoszenie:
Zwołuje się wszystkich bez wyjątku mężczyzn należących do wojska, w wieku od 21 do lat 42,
by do trzech dni zgłosili się przed komisją w Rzeszowie. … Rzeszowski garnizon wojskowy należał do większych w Galicji. Rezerwistów intensywnie ćwiczono, a następnie wysyłano na północny-wschód, gdzie nad dolnym Sanem koncentrowała się pierwsza armia austro-węgierska.
Polacy wierzyli, że wojna będzie krótka i zwycięska. Jak pisze w swym opracowaniu Tadeusz
Szymczakiewicz z Nowej Wsi: Od 10 do 25 sierpnia tzw. gościńcem militarnym prowadzącym od
Rzeszowa przez Stobierną – koło kościoła i cmentarza – na Medynię i dalej na wschód, bez przerwy
maszerowało austriackie wojsko; byli to głównie Węgrzy i Słowacy… Więcej szczegółów na ten temat zawiera kronika jednoklasowej szkoły w Stobiernej: Największy ruch panował między szkołą,
plebanią a dworem, bo tutaj było najdogodniejsze miejsce do postoju. Żołnierze przychodzili do domów po żywność: chleb, masło, jaja, inni znów po paszę dla koni. Rekwirowano bydło na rzeź, wozy
i konie do zaprzęgu na podwody… Zabierano też często i ludzi cywilnych za furmanów… W połowie
sierpnia około pola szkolnego postawiono 10 pieców żelaznych nowej konstrukcji, gdzie wypiekano
chleb dla dywizji stacjonującej za Sokołowem. Piece stały przez 8 dni, a wypiekano po kilkanaście
tysięcy bochenków dziennie... W drugiej połowie sierpnia pojawiły się konwojowane grupy jeńców rosyjskich. Równocześnie, rozchodziła się informacja, że pod naporem 2-milionowej armii
rosyjskiej Austriacy wycofują się i lada dzień nadejdą Moskale, którzy będą palić i zabijać ludność cywilną, a kobiety znieważać i piersi ucinać. We wsiach zapanował strach nie do opisania.
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25 sierpnia 1914 r. MŁODZI POSZLI DO LEGIONÓW. Śladem Naczelnego Komitetu Narodowego utworzonego w Krakowie 16 sierpnia powstał Powiatowy Komitet Narodowy z przewodniczącym dr. Adamem Jędrzejowiczem. Członkiem Komitetu został m.in. ks. Kazimierz
Zawałkiewicz – proboszcz Zaczernia. Celem Komitetu było werbowanie ochotników do Legionów oraz zbiórka pieniędzy na polski skarb wojskowy. Kronikarz Zaczernia Stanisław Rząsa
spisał: Kiedy rozpoczęła się wojna między Austrią a Rosją, młodzi zorganizowani w Związku Strzeleckim, bez wahania, ochotniczo, często wbrew rodzicom, zgłaszali się do Legionów. Pierwsza grupa
licząca 8 osób wyszła w sierpniu 1914 roku, druga 5-osobowa szóstego września, a trzecia (dwie
osoby) dopiero 18 maja 1916 roku. Ci ostatni nie mogli wcześniej, bo byli zbyt młodzi… Inną wersję
podaje Bronisław Smykała („Z lat wielkiej wojny”): Strzelcy zaczerscy odmaszerowali do Rzeszowa
13 września. Cała jedenastka otrzymała przydział do 4 kompani 1 batalionu 2 pp., formowanego w Krzeczowicach… Do Legionów wstąpiło łącznie 14 zaczernian: bracia Mieczysław Cebula
i Stanisław Cebula, Józef Cieśla, bracia Jan Drzał i Zygmunt Drzał, Wincenty Kornak, Jan
Mierzwa, Jan Pasierb, Franciszek Prusak, Wincenty Polak, Franciszek Porada, Jan Słonka, Ludwik Smykała i Wojciech Sroka. Wszyscy oni wraz z kolegami z innych miejscowości
naszego regionu, walczyli w I Brygadzie Legionów Polskich, m.in. w 3. rzeszowskiej kompanii
dowodzonej przez por. Lisa-Kulę. Sześciu z wymienionych zaczernian otrzymało medale za
waleczność, trzech oddało życie za Ojczyznę. To największa ofiara spośród wszystkich wsi naszej gminy na rzecz legionów; archiwalne spisy poległych legionistów cytują jeszcze nazwisko
Józefa Wcisły z Trzebowniska, artylerzysty I Brygady.
Początek września 1914 r. WARCZĄCY PTAK NADLECIAŁ OD STOBIERNEJ. Ludzie znad
Wisłoka i Świerkowca po raz pierwszy zobaczyli wojskowe samoloty. Były to dwupłatowce rozpoznawcze armii austriackiej. Opisując ten fakt Bronisław Smykała stwierdza: Moja mama,
piętnastoletnia wówczas dziewczynka, pasła krowy „za Strugami”, odległymi od Zaczernia o 2 km.
Nagle gdzieś w górze od strony Stobiernej i Jasionki dał się słyszeć narastający warkot. Znad lasu
wyłonił się nisko lecący samolot. Czegoś podobnego dziewczyna w życiu nie widziała. W jednej chwili,
pastuszka i krowy rzucili się do ucieczki….
Wrzesień 1914 r. WESZLI ROSJANIE. Wycofujące się wojska austriackie zburzyły most
w Trzebownisku oraz zabrały prom w Terliczce; krypę do przewozu ukryły władze gminne.
Tadeusz Szymczakiewicz pisze dalej: Gdy 18 września Moskale maszerując drogą militarną od
Rakszawy przez Stobierną do Rzeszowa, nikt z Polaków ich nie witał tylko Żydzi, którzy dla każdego
państwa i narodowości są lojalni ze względu na swój interes. Stanisław Rząsa z Zaczernia zanotował w swej kronice: Ludzie straszyli się nawzajem, że przyjdą wojska o jednym oku, to znów
o oczach skośnych, że będą wszystkich mordować. Wytworzyła się panika. Jedni uciekali na Podkościół, inni do obcych wsi… Do Zaczernia Moskale weszli z 21 na 22 września (…). W pierwszym dniu
spalili 24 domy mieszkalne i 6 zabudowań gospodarczych. W domu Słonki, czworo dzieci i jedna
staruszka schowali się w piwnicy i tam w czasie pożaru wszyscy zginęli…
Okres I wojny. WSIE WYLUDNIONE Z MĘŻCZYZN – GOSPODARSTWA PRZEJĘŁY KOBIETY.
Przez rzeszowskie wsie kilkakrotnie przemieszczały się wojska walczących stron. Po ofensywie
Austriaków w maju 1915 roku i kolejnym odejściu Moskali, teren ten stał się na czas I wojny
zapleczem ck armii. Ludność musiała dostarczać żywność a także podwody dla frontu aż do
końca wojny. Trud prowadzenia gospodarstw spoczął na kobietach; poległych i wałczących
na froncie mężów i synów zastępowały w pracach polowych żony i matki, reprezentowały ich
także w samorządzie gminnym i kółkach rolniczych. – Z protokołów zaczerskiego KR – pisał Bronisław Smykała – możemy się zorientować, że w zebraniach ponad połowę uczestników stanowiły
kobiety przychodzące za mężów – żołnierzy…
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Rok 1916. POD BROŃ STARSZE ROCZNIKI. Austriacy rekrutowali coraz to nowe roczniki.
W styczniu 1916 roku zdecydowali się na powołanie pod broń mężczyzn w wieku od 42. do 50.
roku życia. Znów setki chłopów z podrzeszowskich wsi stanęło przed komisjami poborowymi.
Można szacować, że w całym okresie I wojny, do armii austriackiej powołano z naszego terenu
ok. 1,5–2 tys. mężczyzn, z samego Zaczernia ok. 350 osób. Żołnierski los rzucił ich do okopów
na Polesiu, Wołyniu, Bukowinie, w Karpatach, na froncie włoskim i serbskim. Kolejne lata wojny zbierały obfite żniwo śmierci. Do rodzin docierały zawiadomienia z lakoniczną treścią, że
ich synowie, mężowie i bracia polegli śmiercią bohatera. Tak o tym pisze Bronisław Smykała:
Około 40 pism urzędowych dotarło do Zaczernia o treści podobnej, jak w tym, które otrzymała
rodzina Bieńków po śmierci syna Józefa. Karta poczty polowej zawierała informacje w języku niemieckim: Ppor. Józef Bieniek z 40 pp zginął za cesarza i ojczyznę w wielkiej bitwie pod Łuckiem…
W latach 1914–1920 we wszystkich działaniach wojennych, także w wojnie polsko-ukraińskiej
1918–1919 oraz polsko-bolszewickiej 1919–1920, zginęło bądź zmarło wskutek ran i chorób
45 mieszkańców Zaczernia, 18 z Tajęciny, 5 z Górki Zaczerskiej, 11 osób z Terliczki. Jak ustalił
dr Józef Świeboda, w I wojnie życie straciło ponad 100 osób z terenu parafii łąckiej, w tym
ok. 40 mieszkańców Łąki. Brak szczegółowych danych dot. pozostałych miejscowości. Analizując statystykę mieszkańców miejscowości z terenu współczesnej gminy Trzebownisko (w roku
1914 – spisano 11 631 mieszkańców, zaś w roku 1921 – 10 930 osób), można jedynie stwierdzić,
że w cytowanym okresie ubyło aż 700 mieszkańców; gros z nich (szacunek wskazuje na liczbę
ok. 400 osób), to zapewne ofiary frontów i działań militarnych I wojny.
Wiosna 1918 r. JASKÓŁKA WOLNOŚCI – CZAS NA POWRÓT DO DOMU. W miarę zbliżania
się końca wojny, do wsi nad Wisłokiem coraz liczniej docierali byli żołnierze. Do pierwszych
powracających należeli jeńcy wojenni zwolnieni w kwietniu i maju 1918 roku z obozów w Rosji
bolszewickiej. Latem, do rodzinnych domów docierali po kryjomu zbiegowie z ck armii. Wczesną jesienią do domów wróciła też m.in. grupa zaczerskich legionistów. Długo tu nie zabawili.
W pierwszych dniach listopada 1918 roku, wraz z liczną grupą młodych ochotników, legioniści
zameldowali się w Rzeszowie, gdzie zasilili szeregi powstającego Wojska Polskiego. Jak podaje
Bronisław Smykała, z Zaczernia do pułku ziemi rzeszowskiej wstąpili również byli legioniści:
Wincenty Kornak, Ludwik Smykała, Zygmunt Drzał, Wincenty Polak i Stanisław Cebula.

40

TRZEBOWNISKO – ODKRYWAMY DZIEDZICTWO

KALENDARIUM GMINY 1918–1939
Listopad 1918. NASI WYJECHALI DO OBRONY LWOWA. Wobec przejęcia z początkiem
listopada władzy we Lwowie przez Ukraińców, na odsiecz tamtejszym polskim formacjom pośpieszyły kompanie Pułku Piechoty Ziemi Rzeszowskiej. Oddziały te formowały się w Rzeszowie
spontanicznie z żołnierzy ochotników. W ich szeregach znalazło się kilkunastu ochotników z naszego terenu, głównie z Zaczernia. Niebawem, werbunek ochotników do tworzonych jednostek
WP podjęli wójtowie. 15 stycznia 1919 r. ukazał się dekret Naczelnika Państwa o przymusowym
powołaniu do służby wojskowej mężczyzn z rocznika 1898, gdyż odrodzone państwo znalazło
się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Po ustaniu walk z Ukraińcami, w lipcu 1919 roku doszło do starć z Armią Czerwoną. Walki z bolszewikami o różnym natężeniu trwały do połowy
1920 roku.
17 marca 1919 r. OCHRONKI DAŁY POCZĄTEK PRZEDSZKOLOM POBLICZNYM. Zaczerski
gospodarz Wojciech Micał aktem notarialnym przekazał własny dom oraz 16 mórg pola na
rzecz utworzonej właśnie ochronki. Prowadziły ją, sprowadzone z Wielowsi siostry dominikanki. Już w 1919 roku znalazło tu dzienną opiekę 40 dzieci, których rodzice zajmowali się w tym
czasie pracą w polu i w gospodarstwie. Zaczerska ochronka funkcjonowała do roku 1954. Tamtą ideę sprzed wieku kontynuuje w XXI wieku Przedszkole Parafialne „U Dominikanek” (powstało w 2005 r.) W okresie międzywojennym ochronki działały również w innych wsiach gminy: w Trzebownisku prowadziły je siostry służebniczki NMP ze staromiejskiej parafii. Siostry
służebniczki zagościły w Jasionce już w 1892 roku, kiedy to obok Domu Zakonnego otwarto
ochronkę dla biednych dzieci. Tamta placówka funkcjonuje niemal nieprzerwanie; współcześnie nosi nazwę Przedszkole Niepubliczne pw. „Ochronka św. S. Kostki”.
Wrzesień 1919 r. SZKOŁY POWSZECHNE W MIEJSCE LUDOWYCH. Po odzyskaniu niepodległości, dotychczasowe Szkoły Ludowe zmieniły nazwę na Szkoły Powszechne. Obowiązywał czteroletni program nauczania. Obok nauki czytania i pisania, religii, języka polskiego
i rachunków w trzecim i czwartym roku dochodziły lekcje rysunku, śpiewu, robót 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. Gminy, mimo niedostatku środków, starały się poprawiać warunki
nauki. W 1922 roku udało się oddać do użytku nowy murowany budynek w ŁĄCE; mieścił 2 sale
lekcyjne i mieszkanie służbowe dla kierownika. Natomiast dość opornie szła odbudowa szkoły w STOBIERNEJ (DÓŁ), stojącej naprzeciw plebani; remont był nieodzowny z racji zniszczeń
w czasie I wojny oraz naturalnej degradacji (zagrzybienie drewnianego budynku). Brakowało
środków, bo miejscowa społeczność jakoś skąpiła pieniędzy na naukę. Urządzono więc zbiórkę w całej parafii. Wreszcie, we wrześniu 1928 roku dzieci poszły do odnowionej szkoły. Zaraz
potem, ta sama ekipa murarska w ciągu 2 miesięcy odnowiła też szkółkę w STOBIERNEJ – KRZYWEM. Doskwierająca ciasnota w obydwu stobierskich szkołach, w końcu skłoniła wiejski samorząd do decyzji o budowie nowej szkoły. Z myślą o tym, pod koniec lat 30. wypalono nawet
150 tys. sztuk cegły we własnej cegielni na pastwisku. Plany przekreśliła II wojna; cegłę Niemcy
zużyli na budowę dróg i pasa startowego w Jasionce.
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15 lipca 1920 r. PARCELACJA MAJĄTKÓW OBSZARNICZYCH W ŁUKAWCU, STOBIERNEJ
I TERLICZCE. Parlament odrodzonej Rzeczypospolitej uchwalił przeprowadzenie parcelacji niektórych majątków obszarniczych za odszkodowaniem oraz odpłatną sprzedaż tej ziemi chłopom. Do parcelacji wyznaczono 12 dworów w całym powiecie. Na naszym terenie dotyczyło
to trzech majątków: w Łukawcu, w Stobiernej i w Terliczce. Dokonała tego Powiatowa Komisja
Ziemska, w skład której wchodził m.in. Jan Jędrzejowicz, właściciel dworu w Zaczerniu. Parcelacja w Łukawcu i Terliczce (dobra ordynacji Potockich) trwała kilka lat i sfinalizowano ją dopiero w 1926 roku. Jak odnotował w kronice szkolnej kierownik szkoły w Terliczce Tomasz Lis, za
mórg ziemi płacono tu 200 dolarów USA. Nie obyło się bez konfliktów i awantur. M.in. w Terliczce gospodarze protestowali przeciw zbywaniu majątku folwarcznego osobom spoza wsi;
tutaj 35 mórg ziemi wraz z budynkami nabyła niejaka Baranowa rodem z Załęża. W Stobiernej
rozparcelowany majątek wraz z dworem zakupił Żyd Elzyk Felsenfeld. Upadł też majątek Jędrzejowiczów w Trzebownisku, przejęty na początku lat 30. przez wierzycieli za długi; ziemię
rozkupili bogatsi gospodarze.
15 sierpnia 1920 r. PRZEŁOM W WOJNIE Z BOLSZEWICKĄ ROSJĄ. Trwająca od roku wojna
polsko-bolszewicka nabrała dramatycznego tempa. W ofensywie na Kijów (kwiecień – czerwiec
1920 r.) wziął udział m.in. b. legionista Wincenty Kornak z Zaczernia, jako szef kompanii. W lipcu Rosjanie przystąpili do zmasowanej kontrofensywy. Rada Obrony Państwa zwróciła się do
społeczeństwa z apelem podpisanym przez Józefa Piłsudskiego. Wobec zagrożenia bolszewickiego, w Łące zawiązał się Komitet Obrony Państwa. Przewodniczył mu miejscowy proboszcz
ks. Franciszek Miklaszewski, wspierany wiejską inteligencją. Jak zapisano w monografii Łąki,
udział parafian łąckich w wojnie obronnej 1920 roku szacowany był na kilkadziesiąt osób. Zwycięska bitwa warszawska w dniach 13–16 sierpnia 1920 roku ukoronowała ostatecznie drogę
Rzeczypospolitej do pełnej wolności i niepodległości. Walki na wschodzie, przeciągające się po
listopadzie 1918 roku, okupiono kolejnymi ofiarami. Jak ustalił Bronisław Smykała, w wojnie
polsko-ukraińskiej zginęło bądź zmarło z ran co najmniej 4 żołnierzy rodem z gminy Zaczernie,
zaś w wojnie polsko-bolszewickiej – 13.
11 listopada 1921 r. STRAŻACY OTWORZYLI BIBLIOTEKĘ. Najstarsza w okolicy straż pożarna w Zaczerniu uznała za swe zadanie również propagowanie czytelnictwa. Na ten cel wyznaczono 500 koron z książeczki strażackiej. Na zebraniu druhów podjęto uchwale, aby do czytelni
zaprenumerować czasopisma. Do akcji włączyli się tez działacze Kółka Rolniczego. Otwarcie
biblioteki nastąpiło 11 listopada, prawdopodobnie w pomieszczeniach KR. Na początku biblioteka dysponowała 180 woluminami. W protokołach KR z walnego zgromadzenia w 1924 r.
napisano: P. Smykała zawiadamia, że (…) czytelnia jest słabo odwiedzana, wobec czego zachęca
zebranych do licznego uczęszczania do czytelni…
Rok 1921. MOST W TRZEBOWNISKU ZNÓW PRZEJEZDNY. W Trzebownisku odbudowano przeprawę mostową przez Wisłok. Poprzedni most zburzyły we wrześniu 1914 roku wycofujące się wojska austriackie; Austriacy zabrali też prom koło Terliczki. Powróciwszy w maju
1915 roku, Austriacy próbowali odbudować most wykorzystując m.in. pracę jeńców rosyjskich,
którzy wykonali betonowy przyczółek. Już po wojnie roboty sfinalizowała ekipa cieśli z Palikówki. Nowy drewniany most miał 6 rzędów podpór, chronionych osłonami. Był to główny przejazd
mostem przez Wisłok w całej okolicy. W Nowej Wsi przeprawa na drugi brzeg odbywała się, jak
przez wieki, dzięki wspomnianemu 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. Prom ten funkcjonował aż do czasów II wojny; zlikwidowali go Niemcy ok. roku 1943, gdyż miał być – jakoby – wykorzystywany przez żolnierzy
polskiego podziemia.
25 września 1921 r. POWSTAJĄ KOŁA MŁODZIEŻOWE. Wzorem innych miejscowości w regionie, w większości naszych gmin zorganizowały się Koła Młodzieżowe, jako agenda Central-
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nego Związku Młodzieży Wiejskiej, organizacji funkcjonującej w ramach Centralnego Związku
Kółek Rolniczych. Na zebraniach wygłaszano prelekcje, odczyty, prowadzono zespoły artystyczne przygotowujące m.in. sztuki teatralne. W kronice KR w ŁUKAWCU odnotowano: Przewodniczącym koła (zebranego 25 września 1921 r.) został wybrany Jan Nowak, sekretarzem Bronisław
Gaweł, skarbnikiem August Kasiak. Członków koła zapisało się 84, z tego chłopców 34, a dziewcząt
50. Koło zorganizowane w ŁĄCE, także wspierane przez działaczy kółkowych, zainicjowało budowę dużego domu ludowego. Stanął w roku 1923 koło kościoła, w bezpośrednim sąsiedztwie
oddanej do użytku rok wcześniej nowej szkoły. Szybko stał się siedzibą grupy teatralnej (kontynuował tradycje przedwojennego teatru włościańskiego), i zdecydowanie ożywił życie kulturalne we wsi. Budynek ten w 1992 roku został zakupiony przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną
WIST, która zlokalizowała w nim główne urządzenia techniczne ST.
Rok 1921. PĘD DO WIEDZY: NAUKA KOSZYKARSTWA, KURS PIECZENIA. Nie wszyscy mogli liczyć na pracę w rolnictwie przeludnionej wsi. Taką szansę stwarzało natomiast rzemiosło.
Z inicjatywy zaczerskiego proboszcza ks. Kazimierza Zawałkiewicza, w 1921 roku zorganizowano kurs wyrobu koszyków, na który uczęszczało 21 chłopaków, najwięcej z terenu Nowej
Wsi zaczerskiej. W tym samym czasie, a także w latach następnych, duchowny zachęcił wiejskie
gospodynie do wspólnych spotkań na których wymieniano doświadczenia kulinarne i uczono
się pieczenia i gotowania z wykorzystaniem warzyw i owoców. W tym celu ksiądz sprowadzał
nowe odmiany drzewek owocowych i rozprowadzał je wśród chłopów.
30 września 1921 r. SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI. Przeprowadzono pierwszy w RP spis
powszechny. W 9 miejscowościach wchodzących dziś w skład gminy zbiorczej Trzebownisko
(Tajęcina była przysiółkiem Zaczernia) mieszkało ogółem 10 930 osób. Wojna poczyniła znaczące straty. Rachunki dokonane tuż przed wybuchem I wojny cytowały bowiem liczbę 11 631
mieszkańców (dane na rok 1914). Statystycznie ujmując, ubyło 701 osób; wskaźnikiem strat
wojennych była też znaczna dysproporcja między liczbą kobiet i mężczyzn – na całym tym terenie spisano 4957 mężczyzn i aż 5973 kobiety. Dane w poszczególnych wsiach: Jasionka – 1357,
Łąka – 1286, Łukawiec – 1915, Nowa Wieś – 643, Stobierna – 1737, Terliczka – 419, Trzebownisko – 1181, Wólka pod Lasem – 688, Zaczernie – 1704.
Rok 1922. NASTĘPCY W RODZIE JĘDRZEJOWICZÓW. 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. Ociec Stanisława Jan był już wtedy
bankrutem, m.in. folwark w Trzebownisku został zlicytowany, a grunty rozprzedane kmieciom.
Druga i trzecia dekada XX wieku. WIEJSCY NAUCZYCIELE KREATORAMI KULTURY. Ważną rolę w aktywizacji życia społecznego i kulturalnego odgrywali wiejscy nauczyciele. W JASIONCE był to pierwszy kierownik tutejszej szkoły Franciszek Zając, w ZACZERNIU Józef Cebula
a po nim Stanisław Kluz, w TERLICZCE – Tomasz Lis (kierował szkołą przez 49 lat, od 1911 r.
do 1960 r.), w ŁĄCE Jan Tatkowski (prowadził szkołę od 1882 do chwili śmierci w 1923 r.), po
nim zaś małżeństwo Wojciech i Stanisława Trojanowscy, w NOWEJ WSI – Maria i Tadeusz
Klocowie, w ŁUKAWCU DOLNYM – Marcin i Paulina Rzeńszczyńscy a po nich państwo Hałysowie, zaś w ŁUKAWCU GÓRNYM małżeństwo Maria i Karol Merklingerowie. Ci ostatni,
skupili wokół siebie grupę łukawskich gospodyń (w protokołach KR używa się nazwy: Oddział
Kobiet). Tematem spotkań były sprawy zdrowotne, porady kulinarne oraz kroju i szycia. Wspólnie z członkami Koła Młodzieży oraz strażakami przygotowywano sztuki wystawiane w izbie
szkolnej. Była to kontynuacja tradycji jeszcze sprzed I wojny. W kronice KR zapisano, bowiem,
że już W sierpniu roku 1909 odegrano „Wóz Drzymały i gorzałka”. Czysty dochód wyniósł 30 koron.
12 k przeznaczył Zarząd KR nas pogorzelców w Łukawcu, a 18 wpłynęło do kasy miejscowego Kółka
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Rolniczego. Na wakacjach roku 1910 odegrano „Intermedya ucieszne”. Na liczną widownię zawsze
mógł liczyć zespół teatralny w Zaczerniu. Z uwagi na to, urządzono dla amatorskiego teatru stałą scenę w budynku Spółdzielni Mleczarskiej. Najczęściej sztuki reżyserowali: Ludwik Smykała, Stanisław Smykała, Wojciech Furman i Stanisław Rząsa. Konsultantami byli ks. Jan Guzy
i kierownik szkoły Stanisław Kluz. Tytuły najbardziej oklaskiwanych spektakli: „Damy i Huzary”,
„Karpaccy górale”, „Chata za wsią”, „Diabeł na Podhalu”,” Rewizor”, „Moralność pani Dulskiej”.
Listopad 1922 r. i lata następne. POPULARNOŚĆ RADYKALNYCH PARTII CHŁOPSKICH
ORAZ KÓŁ „WICI”. Znaczący wpływ na poglądy członów kół młodzieży, ale też dorosłych mieszkańców wsi, posiadał na naszym terenie ruch ludowy. Już w wyborach do parlamentu w listopadzie 1922 roku, w okręgu rzeszowskim na 7 mandatów aż 5 uzyskali kandydaci partii chłopskiej. Jeszcze mocniej poglądy te zradykalizowały się po przewrocie majowym w 1926 roku,
i odsunięciu od władzy Wincentego Witosa. Koła Młodzieżowe działające w Trzebownisku, Łukawcu i Stobiernej w ramach ruchu kółek rolniczych, pod koniec lat dwudziestych przeszły
pod szyld Związki Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”. Wkrótce „wiciarze” mieli swe organizacje we
wszystkich wsiach gminy, za wyjątkiem Zaczernia. Najbardziej aktywne koła „Wici” zorganizowały się Stobiernej (Krzywe), Łukawcu i Wólce pod Lasem. Koło w Trzebownisku zostało zdominowane przez członków i sympatyków nielegalnego KZMP (Komunistyczny Związek Młodzieży
Polskiej). Natomiast działające prężnie od 1926 roku Koło Młodzieży w Zaczerniu, starało się
zachować linię propaństwową, utożsamianą wtedy z programem – rosnącego w siłę – obozu
piłsudczykowsko-sanacyjnego. W centrum uwagi Koła w Zaczerniu pozostawały sprawy kulturalno-oświatowe.
Czerwiec 1924 r. EMIGRANCI ZNAD WISŁOKA. Paul Tomaka, syn Jana Tomaki, trzebowniskiego imigranta z przełomu wieków, ukończył farmację na amerykańskim Uniwersytecie
Bufallo, i powrócił do rodzinnego domu w Lackawannie, niewielkiej osadzie koło Bufallo, 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. Powojenny kryzys gospodarczy
i wciąż spore przeludnienie rzeszowskiej wsi, wszystko to skłaniało kolejne roczniki młodzieży
do wyjazdów za pracą. Pracy z dala od rodzinnego domu musieli poszukiwać nawet dawni
żołnierze Legionów. Z 16 b. zaczerskich legionistów, którzy przeżyli wojnę, 11 wyjechało ze wsi
m.in. na Śląsk, do Krakowa, na Kresy Wschodnie, a także do Francji i Niemiec.
Lata dwudzieste XX w. AMBICJĄ STRAŻAKÓW – MIEĆ WŁASNĄ ORKIESTRĘ. Działania
wiejskiej inteligencji (nauczycieli, duchownych) na rzecz szerzenia oświaty oraz rozwoju życia
kulturalnego wśród chłopów zwykle wspierały organizacyjnie i finansowo miejscowe zarządy
kółek rolniczych i drużyn OSP. Przykład szedł z ZACZERNIA. W porozumieniu z Kasą Oszczędności i Pożyczek (od 1927 r. Kasą Stefczyka) w sali Spółki Mleczarskiej strażacy wybudowali
w 1924 roku nową scenę nad którą umieszczono hasło „Oświata dla ludu”. Zakupiono także
32 krzesła i 12 ław. Stworzono warunki umożliwiające uaktywnienie pracy sekcji teatralnej zawiązanej jeszcze w 1908 roku, a także próby i występy strażackiej orkiestry dętej (powstała
w 1909 roku). O własny zespół orkiestrowy zadbali tez druhowie ze STOBIERNEJ zakupując ze
składek potrzebne instrumenty muzyczne; zespól wystąpił pierwszy raz już w 1912 roku. Pierwsze koncerty strażackiej orkiestry w TRZEBOWNISKU urządzono w 1927 roku po wielkanocnej
rezurekcji przed parafialnym kościołem w Staromieściu. Zespół liczył 20 muzykantów.
28 października 1924 r. POMNIK W ŁĄCE NA CZEŚĆ OFIAR I WOJNY. W pobliżu bramy
łąckiej świątyni mieszkańcy wznieśli pomnik zbudowany z kamieni wraz z okazjonalną tablicą.
W jego fundamencie umieszczono zalakowaną butelkę z wykazem osób poległych w czasie
I wojny oraz w wojnie polsko-bolszewickiej; znalazło się na niej ogółem ponad 100 nazwisk,
w tym 40 łączan. Czytaj też zapis pod datą 30 sierpnia 1981 r.
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Lipiec – wrzesień. WESELE TRWAŁO PRAWIE TYDZIEŃ. 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 wędrowała ze starszą drużką. Sam ślub zawsze poprzedzały wygrywiny; pod oknem młodej, a potem w izbie zbierali się i bawili (na własny koszt) młodzi z całej
wsi. Tańczono do rana. … Kobiety sprzątały izbę – pisał w scenariuszu „Wesela zaczerskiego” jego
autor Stanisław Rząsa – i po dwóch, trzech godzinach schodzili się proszeni na wesele. Przyjmowano ich kawą, bułką z masłem i serem twardym. Następnie przywożono młodego i wyjeżdżano na
wozach do kościoła. Po ślubie – pierwszy dzień wesela i znów zabawa do rana… 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 wspomniany Stanisław Rząsa w „Weselu zaczerskim”.
Rok 1925. POCZĄTEK ERY PROBOSTWA KS. GUZEGO. 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. Ks. Jan Guzy przewodził zaczerskej parafii przez
40 lat, do roku 1965. Zmarł w 1971 roku w wieku 80 lat.
Rok 1926. KOŁO MŁODZIEŻY W ZACZERNIU WSPIERAŁO POLITYKĘ RZĄDU. Utworzone
w 1926 roku Katolickie Koło Młodzieży w Zaczerniu za naczelne swe zadanie uznało kształtowanie patriotycznych postaw swych członków (50 chłopców i 73 dziewczyny). Było organizacją prorządową z racji prosanacyjnych poglądów jego patronów i liderów. W pierwszej kolejności urządzano imprezy kulturalne i oświatowe; z szeregów koła rekrutowali się członkowie
orkiestry, chóru czy zespołu teatralnego. Kołu patronowali: kierownik szkoły Stanisław Kluz
i proboszcz ks. Jan Guzy. Zarząd koła inicjował też – wspólnie z działaczami KR i organizacji
kobiecej – szkolenia rolnicze, pogadanki o tematyce zdrowotnej oraz historycznej. Pod koniec
lat dwudziestych powstał pomysł założenia we wsi szkółki drzewek owocowych. Po kilku latach wspólnej pracy udało się rozprowadzić wśród gospodarzy prawie 1800 sztuk drzewek.
Inne inicjatywy to m.in. wybudowanie chodnika przez wieś, wystawienie pomnika poległym
w I wojnie, budowa domu ludowego, którą następnie przejęła i kontynuowała Kasa Stefczyka,
prowadzenie kroniki Zaczernia a także własnej biblioteki (zbiory przejęto z biblioteki przy OSP),
urządzenie pierwszych gminnych dożynek w 1930 roku oraz udział w dożynkach powiatowych
w Rzeszowie.
Lato 1926 r. KONFLIKT NAUCZYCIEL KONTRA PLEBAN. Nasilił się konflikt ówczesnego
kierownika szkoły w Stobiernej Władysława Kowalskiego z elitą gminy Stobierna na czele
z miejscowym proboszczem ks. Janem Konopką. Nauczyciel zarzucił władzy zupełny brak zainteresowania skandalicznymi warunkami nauczania i potrzebami szkoły. Przykłady „postępowania niegodnego kapłana” znalazły się w interpelacji skierowanej w grudniu 1925 r. przez posła
Plutę do resortowego ministra. Zarzuty te znalazły potwierdzenie w kontroli podjętej przez wicestarostę. W kronice szkolnej odnotowano: Świadkowie zgodnie stwierdzili, że moralność w gmi-
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nie i parafii jest w stanie opłakanym, a za przyczynę tego uważają gorszące przykłady Konopki.
Nieco inna ocenę tego konfliktu prezentowały władze dekanatu. Za ich wnioskiem, Władysław
Kowalski został przeniesiony do Kraczkowej. Nowym kierownikiem szkoły w Stobiernej został
Stanisław Kamiński.
15 sierpnia 1926. Z FESTYNU PROSTO DO POŻARU. Najczęstszą przyczyną pożarów na
wsi były wyładowania atmosferyczne. Niemal każda letnia burza owocowała zapaleniem przez
piorun słomianej strzechy i koniecznością interwencji strażaków. O jednym z takich przypadków wspomina kronikarz zaczerskiej OSP Ludwik Smykała. Z okazji rocznicy „Cudu nad Wisłą”
i jubileuszu 20-lecia OSP we wsi zorganizowano wielki festyn związany z poświeceniem nowej
sikawki. Przybyło 130 gości z powiatu i z okolicy. Po uroczystościach, podczas skromnego posiłku
strażackiego zaniosła się straszna burza i piorun uderzył w stodołę dworską na obszarze dworskim
w Jasionce. Wobec czego straże wyruszyły z natychmiastowa pomocą. Straż miejscowa w sile całego
korpusu, 2 sikawki, 2 beczkowozy i wóz z przyborami…
Lato roku 1927. SPÓŁDZIELNIE MLECZARSKIE POWOŁAŁY ZWIĄZEK. Wojna bardzo mocno naruszyła funkcjonowanie spółek mleczarskich. Większość rozpadła się albo zawiesiła działalność. Jedynie spółdzielnia w Zaczerniu jako tako przeżyła wojenną zawieruchę. Dopiero po
Kongresie Rolniczym w 1924 roku dla mleczarstwa znów nastał korzystny klimat. W 1927 roku
znów ożyła spółka w Trzebownisku. Zofia Obacz zapisała w swoim pamiętniku: Do Staromieścia
jechały codziennie dwie furmanki powożone przez Józefa Poźniaka i zlewniowego Wincentego Rzucka, na każdej mieściło się po 30–40 baniek trzydziestolitrowych. W latach trzydziestych, maksymalna
liczba dostawców dochodziła nawet do dwustu; w czasie największego szczytu w miesiącach letnich,
odwożono nawet pięć furmanek. Brakowało wtedy baniek i trzeba było czekać aż wróci pierwszy wozak. Wypłaty odbywały się zawsze pomiędzy 7. a 10. dniem każdego miesiąca, wieczorem, kiedy rolnicy wrócili z pola…. W latach 1924–1927 działalność reaktywowały spółki w Nowej Wsi, Łące, na
Górce, w Jasionce i w Stobiernej. W Łukawcu spółdzielnię zorganizowano dopiero w roku 1934.
W lipcu 1927 roku w Zaczerniu spotkali się przedstawiciele 12 spółek mleczarskich z okolic Rzeszowa; powołano Związek Spółdzielni Mleczarskich Ziemi Rzeszowskiej. Połączyły ich wspólne interesy, w tym kwestie cen skupu, rozwoju stada krów mlecznych, uprawy łąk i pastwisk,
kultury i oświaty rolniczej, itp. W 1931 roku przeniesiono siedzibę Związku z Zaczernia do pobliskiego Staromieścia. Związek podjął również działalność gospodarczą na własny rachunek,
w tym handlową w spółdzielczych sklepach. Po II wojnie Związek przeistoczył się w Okręgową
Spółdzielnię Mleczarską, która – obok starego zakładu szkolnego w Staromieściu – wybudowała i uruchomiła w 1955 roku nowy duży zakład produkcyjny.
Pierwsze dekady XX wieku. STOPNIE ZAMOŻNOŚCI I BIEDY. Do zamożniejszych wsi
w okolicy zaliczano Zaczernie, Jasionkę i Trzebownisko, gdzie dominowali kmiecie. Łąka, Łukawiec czy Stobierna plasowały się w grupie średnio zamożnych, choć w tej ostatniej miejscowości zróżnicowanie między przysiółkami też było spore: tym z „Dołu” żyło się nieco lepiej niż na
Podedworze a zwłaszcza na Krzywem. Generalnie jednak, w tym rankingu zamożności odstawała bez wątpienia Wólka pod Lasem. W Nowej Wsi, także się nie przelewało. Mimo wszystko
nowowsianie dzięki zaradności i inicjatywie mieszkańców (dodatkowe źródło dochodów – koszykarstwo) uważali się za ludzi gospodarnych w powiecie. 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 od kmieci z Trzebowniska. Wydajność zbóż uprawianych w tej okolicy
szacowano wtedy na 15 kwintali z hektara, tj. powyżej średniej krajowej. Nic, więc dziwnego iż
tutejszy młyn Sitarskiego też nieźle prosperował. Dr Andrzej Rurak w swej książce o ludności
gminy Trzebownisko cytuje za starszymi mieszkańcami również taką opowiastkę o nowowiejskim młynarzu: Kiedy dobrze się zabawił w Rzeszowie, wracał do domu dwoma dorożkami: pierwsza wiozła na tylnym siedzeniu kapelusz, jego właściciel jechał drugą z tyłu…
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4 marca 1928. POPARCIE WYBORCZE DLA LUDOWCÓW. Wśród mieszkańców Rzeszowszczyzny wciąż niesłabnącym zaufaniem ciszył się ruch ludowy i jego przywódca Wincenty Witos.
W marcowych wyborach do Sejmu na 397 głosujących w Zaczerniu, aż 200 poparło Stronnictwo Chłopskie. Na socjalistów oddało głos 128 obywateli, a tylko 69 na ugrupowanie sanacyjne
wspierające obóz Józefa Piłsudskiego – na listę Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem.
3 maja 1928 r. CZY STOBIERNIANIE MUSZĄ SIĘ KŁÓCIĆ? Waśnie między mieszkańcami
Stobiernej-Krzywego a ludźmi z „Dołu” oraz Zadworza mają długą „tradycję”. Próby osłabienia
narosłych animozji i pretensji zawsze okazywały się iluzoryczne. Najlepszym przykładem – starania miejscowych nauczycieli apelujących do władz i całego środowiska o budowę jednej dużej
szkoły, wspólnej dla obydwu części wsi. Kolejną taką próbą były m.in. obchody święta 3 Maja.
Kierownik szkoły Leon Pyska (Sokołowicz) zaproponował przygotowanie przez młodych
wspólnego przestawienia, by „przez urządzenie tegoż zharmonizować ją, zmienić ten antagonizm
panujący wśród dziatwy i rodziców, jednej przecież wioski, a połączyć ich serca, by ich przekonać, że
w „gromadzie siła”, i że „zgodność buduje”… 3 maja 1928 roku dziatwa odegrała sztukę pt. „Trzeci
maja”, oddeklamowano kilka wierszy, a dochód zebrany z przedstawienia wysłano do Krakowa…
12 czerwca 1928 r. NISZCZYCIELSKA BURZA GRADOWA. Nad okolicą przeszła silna burza gradowa, niszcząc wiele pokryć dachowych oraz wyrządzając spore zniszczenia na polach.
Grad przeszedł pasem od Świlczy przez Rudną, Zaczernie, Nowa Wieś, Jasionkę. Rolnicy stracili
80 proc. dojrzewających zbóż, ziemniaki, buraki. W kościele w Stobiernej kule gradowe uszkodziły ponad 400 dachówek oraz artystycznie wykonane witraże. Wyrwane zostały okna strychowe. Kilka tygodni później mieszańcy obserwowali inne niezwykłe zjawisko natury – z nieba
spadł czerwony pyłek. Naukowcy orzekli, że to pyły z włoskiego wulkanu.
30 września 1928 r. JADĄ CYKLIŚCI, BIEGNĄ STRZELCY. Przez Trzebownisko, Nową Wieś
i dalej na Sokołów w kłębach kurzu gnała grupka rowerzystów. To uczestnicy Kolarskiego Biegu
Okrężnego Rzeszów – Sokołów – Kolbuszowa – Sędziszów – Rzeszów, zorganizowanego przez
Rzeszowskie Towarzystwo Kolarzy i Motorowerzystów. Jak podała ówczesna prasa, z 11 zawodników, wyścig ukończyło 9, uzyskując przeciętną prędkość 28 km/godz. Najtrudniej przychodziło przedzierać się przez piaszczyste drogi pod Raniżowem. Rzeszowscy cykliści zarazili swym
sportem także młodych ludzi z Trzebowniska. W latach trzydziestych do wyróżniających się
zawodników kolarstwa w regionie należeli m.in. bracia Stanisław i Władysław Atamanowie.
W październiki 1937 roku wygrali oni m.in. wyścig Rzeszów – Łańcut. Rzecz jasna bracia Atamanowie dysponowali już metalowym rowerem. Kilka lat wcześniej, sporą sensacją we wsi było
pojawienie się Grzegorza Beresia, właściciela sklepu, jadącego na rowerze własnej konstrukcji, którego ramy i koła wykonane były z drewna. Propagatorami innych dyscyplin sportowych
wśród wiejskiej młodzieży były m.in. koła ZMW „Wici” a także drużyny Związku Strzeleckiego.
Zwycięzcą biegu na dystansie 800 metrów zorganizowanego w 1935 roku w Zaczerniu został
Franciszek Stopa, późniejszy kapłan.
8 listopada 1928 r. JUŻ PLANOWANO LOTNISKO. 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 on w okolicy Trzebowniska, na tzw. staromiejskich łąkach. 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.
10 listopada 1928 r. W 10-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. W większości gromad
zorganizowano uroczystości w rocznicę zakończenia I wojny i odzyskania niepodległości.
W szkołach urządzono rocznicowe akademie. W szkole w Łukawcu Dolnym w sobotę 10 listo-
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pada odsłonięto skromną tablicę jubileuszową. Powiatowe uroczystości 10-lecia połączono
z powiatowym zjazdem organizacyjnym Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (BBWR),
ruchu politycznego wspierającego obóz piłsudczykowsko-sanacyjny. W spotkaniu uczestniczyli
m.in. prosanacyjni przedstawiciele gmin z Zaczernia, Łukawca, Nowej Wsi i Jasionki.
Lata dwudzieste. W ŁUKAWCU RZĄDZIŁ KUŹNIAR. W historii samorządności wiejskiej
Łukawca, szczególnie pozytywnie zapisało się wójtowanie Jana Kuźniara. Był organizatorem
i gospodarzem Łukawskiej gminy w okresie I wojny i latach powojennych. Świetnie dogadywał
się z księdzem proboszczem, miał poważanie u starosty, ale i zarządców łańcuckiego magnata
Alfreda Potockiego. Potrafił zmobilizować społeczność do budowy ok. 1925 roku dwu murowanych szkół w obydwu częściach Łukawca (do tej pory na naukę wynajmowano izby w chłopskich chałupach). Także zasługą wójta Kuźniara było podjęcie modernizacji wielokilometrowego gościńca biegnącego przez wieś. Prace przy gościńcu, stwarzające zarazem okazję do
zarobkowania przy zwózce kamieni i żwiru, kontynuowano w latach trzydziestych, za kadencji
wójtów Antoniego (Jana) Urbana oraz Józefa Gawła. Ostatecznie, roboty sfinalizował sołtys
Wojciech Kuras. Pod koniec lat trzydziestych bita trasa połączyła Terliczkę z Czarną. Łukawianie nie mieli wątpliwości: takiego drugiego gościńca nie ma w okolicy…
Lata dwudzieste, lata trzydzieste. KADENCJE WÓJTA JASTRZĘBIA. Dla Wólki pod Lasem,
najuboższej wsi w okolicy, szczególnie owocne okazały sie kadencje urzędowania wójta Marcina Jastrzębia, który był ostatnim wójtem gminy wiejskiej w Wólce (okres 1925–1934). Był dobrym gospodarzem, potrafił mobilizować społeczność do różnych przedsięwzięć publicznych,
dogadywał się z dziedzicem i starostą. W 1923 roku oddano do użytku okazały budynek szkolny
budowany od roku 1913 (służył aż do roku 1994). W 1929 roku zakończono trwającą dwa lata
budowę domu ludowego (obiekt obok współczesnego Domu Ludowego), utwardzono żwirem
rzecznym dwukilometrowy odcinek drogi wiejskiej.
Piątek, 19 lipca 1929 r. PREZYDENT RP W ZACZERNIU. Wielkim wydarzeniem była gospodarska wizyta w Zaczerniu prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego. Swą obecnością
uświetnił on powiatowy przegląd ochotniczych straży pożarnych, w którym uczestniczyły również drużyny OSP z całej okolicy. Jednak głównym celem wizyty prezydenta było dostrzeżenie
osiągnięć Kółka Rolniczego i Spółdzielni Mleczarskiej. Gość zwiedził wystawę rolniczą, na której
miejscowi gospodarze prezentowali dorodne okazy bydła i innych hodowanych zwierząt. Jak
później komentowano, przyjazd głowy państwa do Zaczernia to wyraz wdzięczności i uznania
dla prorządowych postaw liderów miejscowej społeczności.
Cały okres międzywojenny. URODZAJ SZEWCÓW, KRAWCÓW I STOLARZY. Głównym
źródłem zarobkowania była praca na roli. Część mieszkańców utrzymywała się z tzw. usług
bytowych, świadczonych na rzecz sąsiadów. Dzięki temu, w zakresie szycia, robienia butów czy
stolarki, wieś była samowystarczalna. Przykładowo, w Nowej Wsi krawiectwem zajmował się
dziadek Franciszek Czyrek oraz Eugeniusz Lech, zaś w części zaczerskiej Władysław Bieniek
i Marcin Malec. W Trzebownisku za mistrza igły uchodził Jan Tomaka (niemowa) oraz siostry
Szwaglonki (krawiectwo lekkie). W Zaczerniu – jak policzył Stanisław Rząsa – było 15 szewców,
4 stolarzy, krawców – 2, kowali – 3, kołodziejów – 2, zaś karczm żydowskich w obrębie katastru
Zaczernia aż 5… Sztukę krawiectwa, obok pracy na roli, „uprawiali” w tej wsi na przełomie wieków bracia Jan i Wojciech Micałowie; szyli stroje świąteczne – kamizelki, spodnie i sukmany
rzeszowskie. Sukno sprowadzano belami z fabryki w Rakszawie. Jan wsławił się tym, że finansował rozbudowę kościoła, a w 1908 roku zafundował zegar na wieżyczce nowo otwartej szkoły. 70-letni Jan ożenił się ze swą służącą i miał z nią jeszcze czworo dzieci. Zaś brat Wojciech
Micał wsławił się tym, że sprowadził do Zaczernia ze Starej Wsi siostry dominikanki celem
prowadzenia ochronki dla dzieci; w 1919 roku przekazał na rzecz tej placówki własne zabudowania mieszkalne oraz 16 mórg pola… Podstawy krawiectwa i wyszywania musiała posiąść
każda młoda dziewczyna – jej obowiązkiem było wyhaftować zapaskę na swe wesele. Z szy-
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cia pięknych męskich koszul znana była w okolicy Maria Pietraszkowa z Wólki, natomiast
Władysław Barszczowski z Łąki ceniony był za dar krojenia i szycia eleganckich mundurów
strażackich. Meble, ale też stolarkę okienną zamawiało się zwykle w Nowej Wsi u Balów (Wojciech prowadził znany w okolicy zakład aż do lat sześćdziesiątych XX w.). Solidne kredensy oraz
krzesła oferował trzebowniski stolarz Wincenty Tomasik, zaś okna rodzina Kotów. Dobry
cieśla zamawiany był na dwa sezony naprzód. Do takich mistrzów siekiery należeli w Trzebownisku członkowie rodzinnej brygady Wojciecha Kotarskiego oraz ekipa Józefa Pieczonki
(„Łysego”). W Wólce pod Lasem stolarką, ciesielką ale też bednarstwem zajmowali się Antoni
Pietraszek i Walenty Drzał. Nie brakowało również dobrych szewców. M.in. złotą rączkę do
naprawy butów posiadali nowowsianie 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.
Poważnym dla niech konkurentem był Józef Bereś „Ryś” z pobliskiego Trzebowniska. Prawie
codziennie przed domem jego sąsiada Jana Musiała ze Szkotni ustawiała się kolejka klientów;
znany był w całej okolicy z wyrobu powrozów i postronków z włókien konopnych. Intratnym
źródłem dochodów dla sporej części mieszkańców Nowej Wsi oraz Wólki było wikliniarstwo;
ci pierwsi specjalizowali się m.in. w pleceniu koszyków dla gospodarstwa, kosatek (kosze na
zakupy), koszernic na mace, koszy do bryczki, ci drudzy zaś oferowali m.in. zdobione krzesełka
i łóżeczka dla dzieci (wychodziły spod rąk sióstr Rozalii i Marii Małeckich). Ich koleżanki z Wólki Anna Golec i Wiktoria Urban słynęły z wyrobu papierowych kwiatów; zdobiły potem obrazy
świętych a nawet stobierski ołtarz. Zapowiedzią późniejszych zakładów ślusarskich były wiejskie kuźnie, gdzie kuto konie, ale też wytwarzano i naprawiano metalowe narzędzia rolnicze.
W Trzebownisku największą kuźnię prowadzili Klocowie. Tego typu usługi świadczył też m.in.
wójt Piotr Wisz, w Nowej Wsi – Jan Kasperek i Stanisław Kasperek, w Łące – znana w okolicy
kuźnia Otwinowskiego „Botwina”. W każdej wsi byli do dyspozycji miejscowi masarze, zamawiani do uboju przedświątecznego wiele tygodni naprzód. W Trzebownisku własny zakład prowadził m.in. Franciszek Pieczonka a po wojnie m.in. bracia Walenty Tomasik „Walek” i Jan
Tomasik, zwany „Buda” (od budki, w której sprzedawano wędliny).
XIX i XX wiek. NASI WŚRÓD ABSOLWENTÓW I-GO GIMNAZJUM (LICEUM) W RZESZOWIE. Była to najstarsza szkoła średnia na Rzeszowszczyźnie; powstała w 1658 roku. Jednakże
dostęp do niej dzieci chłopskich był ograniczony, zwłaszcza w XIX wieku. Do połowy tego stulecia mury rzeszowskiego gimnazjum opuściło jedynie czterech mieszkańców parafii w ŁĄCE:
Michał Dawid, syn ogrodnika (absolwent z 1812 roku), Adam Wodiczka, syn dzierżawcy (1819),
Bartłomiej Brylak, syn chłopa (1847) i Mieczysław Pankowski, syn urzędnika (1853). Do lat
I wojny absolwentami tej szkoły było już kilkanaście osób z naszego terenu. Do roku 1914
rzeszowskie gimnazjum ukończyli: z ZACZERNIA – bracia Jan i Józef Stopowie, Józef Bieniek,
Wincenty Tryczyński (syn organisty), Jan Porada, Władysław Krzyś, Hieronim Stromke (syn
leśniczego z dworu), Wincenty Micał; z ŁĄKI – Wincenty Mazurkiewicz, Roman Madeyski,
Wawrzyniec Wilk, Wincenty Puchała, Rudolf Tatkowski, Wojciech Pietraszek i Walenty
Śliż; z ŁUKAWCA – Feliks Osadziński, Aleksander Truszkowski, Tomasz Malicki; z TERLICZKI
– Antoni Wiercioch. W okresie międzywojennym, przez 8 lat rzeszowskim gimnazjum kierował Wawrzyniec Wilk (żył w latach 1885–1939), rodem z Łąki, po ukończeniu rzeszowskiego
gimnazjum student i absolwent Uniwersytetu Lwowskiego, działacz polityczny. Wśród uczniów
i maturzystów, z roku na rok rosła liczba chłopskich synów z naszego terenu. W latach 1860–
1939, I Gimnazjum ukończyło m.in. 7 mieszkańców Łukawca, 9 z Łąki i 1 z Terliczki, w tym
osoby zasłużone dla życia społeczno-politycznego i kulturalnego regionu i kraju. Oto kilka przykładów: LUDWIK NABIELAK ze Stobiernej (żył 1804–1883), absolwent Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego, do historii przeszedł jako ten, który poprowadził atak podchorążych na
Belweder w nocy z 29/30 listopada 1830 roku, potem brał udział w bitwach pod Grochowem
i Iganiami, za co otrzymał Złoty Krzyż Virtuti Militari; JAN KANTY JĘDRZEJOWICZ (1810–1865),
dziedzic Zaczernia od 1842, dobry gospodarz, już w 1844 r. ufundował szkółkę dla chłopskich
dzieci, sfinansował ołtarz dla zaczerskiego kościoła; ADAM JĘDRZEJOWICZ (1847–1924), syn
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Jana Kantego, absolwent Gimnazjum w 1866, dziedzic Zaczernia, marszałek Rady Powiatu
w Rzeszowie, poseł do Sejmu Krajowego; STANISŁAW JĘDRZEJOWICZ (1849–1913), wnuk Jana
Kantego, ziemianin, poseł do Sejmu Krajowego, minister dla Galicji, właściciel folwarków w Jasionce i Trzebownisku, przebudował jasionecką rezydencję dworską; ks. WOJCIECH TOMAKA
z Trzebowniska (1875–1967), absolwent Gimnazjum z roku 1895, biskup, sufragan przemyski;
KAZIMIERZ PANKOWSKI z Łąki (1838–1901), profesor, dyrektor Szkoły Rolniczej w Dublanach,
pracował nad uszlachetnianiem ras zwierząt hodowlanych; ks. FRANCISZEK TOMAKA z Trzebowniska (1882–1945), jezuita, misjonarz w Rodezji Północnej, kapelan dla polskich uchodźców
w Lusace; ks. WALENTY BAL z Jasionki (1920–2002), rektor kościoła gimnazjalnego, proboszcz
parafii św. Krzyża, dziekan Dekanatu Rzeszów I, Honorowy Obywatel Rzeszowa; JÓZEF KOGUTEK z Trzebowniska (1915–1990), wydalony w 1933 roku z Gimnazjum (tuż przed maturą) za
udział w pochodzie 1 Maja, działacz lewicowy, współorganizator komórek KZMP i Komunistycznej Partii Polski na naszym terenie, za co został przez władze II RP osadzony w grudniu 1937 r.
w „Miejscu Odosobnienia w Berezie Kartuskiej”, jako podchorąży i żołnierz Września 1939 był
czołowym organizatorem konspiracyjnej PPR i jej oddziałów zbrojnych w czasie okupacji hitlerowskiej; TOMASZ MALICKI (1885–1951), rodem z Łukawca, ukończył gimnazjum w 1908,
żołnierz Legionów, urzędnik państwowy II RP, od 1937 wojewoda tarnopolski, żołnierz Brygady Strzelców Karpackich walczącej w kampanii afrykańskiej; ZYGMUNT MAZURKIEWICZ,
ur. w 1884 r. w Łące, absolwent Akademii Rolniczej, kierownik stacji w Polanówce, wyhodował
kilkadziesiąt nowych odmian roślin; STANISŁAW SZYBISTY ze Stobiernej–Krzywego (1913–
1943), szef powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”, organizator strajków chłopskich
w latach trzydziestych, jeden z liderów lewicowego ruchu oporu na Rzeszowszczyźnie w czasie
niemieckiej okupacji, dowódca Obwodu GL Kraków – Rzeszów, zginął w zasadzce 15 grudnia
1943 roku; FRANCISZEK ŚWIEBODA, ur. 1910 w Łące, absolwent Szkoły Podchorążych, żołnierz
kampanii wrześniowej, zamordowany w Katyniu w kwietniu 1940 roku… Po II wojnie absolwentami I LO, kontynuującego tradycje I Gimnazjum, byli również m.in.: JÓZEF ŚLISZ z Łąki, współzałożyciel NSZZ „Solidarność” RI, wicemarszałek Senatu w latach 1989–1993; JÓZEF ŚWIEBODA,
ur. 1935 w Łukawcu, absolwent UJ, doktor nauk historycznych (1970), przez 35 lat nauczyciel
historii, propedeutyki i religioznawstwa w I LO, adiunkt w rzeszowskiej WSP, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu dziejów oświaty, nauki i kultury oraz kościoła w regionie, w tym pięciu
publikacji książkowych o I Gimnazjum. Czytaj też zapis: Czerwiec 1985 r.
Rok 1929. ZWIASTUN UCZNIOWSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI. Z inicjatywy kierownika
szkoły w Stobiernej („Dół”) Leona Pyski (Sokołowicza) miejscowa Kasa Stefczyka wprowadziła „skarbonki oszczędnościowe” dla wszystkich szkół w parafii (Stobierna, Stobierna–Krzywe,
Wólka pod Lasem). Skarbonki stanęły w szkolnych izbach, uczniowie wrzucali doń drobne pieniążki. W kronice szkolnej tak to oceniono: Zasada oszczędności przyjęła się wśród uczniów; każde
dziecko cieszyło się gdy mogło samo swoimi rączkami wrzucić do skarbonki zaoszczędzony grosik,
odmawiając sobie nieraz przyjemności w kupowaniu cukierków i innych łakoci…
Przełom dekad lat 20 i 30. WIEJSKIE CHAŁUPY Z CEGŁY. Po I wojnie, w zamożniejszych wioskach pojawiły sie domy mieszkalne murowane. W Trzebownisku pierwsze takie zabudowania
stanęły w Końcu (droga na Górkę) na posesji Anieli i Franciszka Beresiów. Ściany o prawie
półmetrowej grubości wykonano z dużej czerwonej cegły (29x13 cm). Dom, nazywany potocznie kamienicą, był kryty dachówką; wejście przez ganeczek z kolorowymi szybkami. Wewnątrz:
duża kuchnia, dwie obszerne izby ogrzewane piecami kaflowymi, komora, We wszystkich pomieszczeniach założono drewniane podłogi. W miejscowościach uboższych np. w Wólce czy
w Tajęcinie wciąż, aż do lat 60. wznoszono domy drewniane. Słomiane dachy znikły z krajobrazu gminy dopiero przy końcu XX wieku.
Grudzień 1929 r. STRAŻACKI KALENDARZ NA NOWY ROK. W ostatni dzień 1929 roku zaczerskie gospodarstwa odwiedzili wyznaczeni przez Zarząd OSP druhowie, po to by wręczyć
mieszkańcom kalendarz i złożyć życzenia. W protokole z 8 grudnia odnotowano: Uchwalono
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sprowadzić 400 sztuk kalendarzy na rok 1930. Również wybrano delegatów, którzy obejdą Gminę
z noworocznym powinszowaniem. Górak Jan i Furman Wojciech po Ochronkę, Smykała Stanisław
i Rzeszutek Józef (pozostałe), Puc Stanisław i Kubas Jan (Tajęcina), Kubas Wojciech i Błoniarz Stanisław (Górka)… Ten piękny zwyczaj, rozpropagowany po całej okolicy, dotrwał do XXI wieku.
Z roku na rok. PRZYSMAKI WÓLCZAŃSKIEJ KUCHNI. Bronisław Jakubowski, kronikarz
Wólki, odnotował: Podstawę codziennego żywienia stanowił razowy chleb i ziemniaki. Chleb wypiekano w każdym domu; potrzebną mąkę produkowano mieląc ziarno w domowych żarnach, tylko
bogatsi gospodarze jechali do młyna. Ziemniaki, znane na tym terenie gdzieś od początku XIX wieku,
podawano w różnych postaciach. A więc jako całe ugotowane w łupkach, jako tłuczone i w postaci
zupy kartoflanej. Kolejne miejsce zajmował barszcz zabielany, który „garnka nie opuszczał”. Niemal
każdego wieczoru przygotowywano zakwas na następny dzień. Niekompletny byłby dzienny posiłek
bez kapusty gotowanej z kolorową fasolą. Cenionym pokarmem była kasza jaglana gotowana na
mleku a także pęcak z łuszczonego jęczmienia. Ważną pozycję w menu ówczesnych mieszkańców wsi
stanowiły potrawy mączne: kluski z serem, pierogi „ruskie” bądź z kapustą, placki proziaki. Do maszczenia używano oleju wytłoczonego z lnu i konopi. Z warzyw surowych spożywano kapustę kiszoną,
rzepę i marchew. W latach dwudziestych w sadach pojawiły się drzewka owocowe. W 1938 roku
miejscowy rolnik Staszowski założył pierwszą w okolicy plantację truskawek.
Koniec lat dwudziestych. CUDA TECHNIKI: AUTOBUS, TELEFON, RADIO NA SŁUCHAWKI. 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.
Zima roku 1929/1930. MROZY DO 45 STOPNII… 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. Wielu brało zwierzęta domowe do izb
mieszkalnych. Zima też obfitowała w wielkie masy śniegu, które na wiosnę topniejąc czyniły masy
wód, zalewając na naszym niskim terenie wszystko. Ostra zima wyniszczyła sporo drzew owocowych, zwłaszcza tę niewielką część drzew uszlachetnionych, szczepionych. Mając to na uwadze, szkoła w Stobiernej–Krzywe urządziła 18 października 1930 r. święto sadzenia drzewek.
Sadzonki sprowadzono z dóbr w Stubnie k. Przemyśla. Posadzono 8 sztuk w tym jabłka renety,
gruszę „Sapieżankę” i jabłoń „Boskop”. Drzewka poświęcił ks. Konopka.
Sierpień 1930 r. PIERWSZE GMINNE DOŻYNKI. Działające w Zaczerniu od 1926 roku Koło
Młodzieży zorganizowało 17 sierpnia 1930 roku dożynki gminne (wiejskie). Uroczystości dożynkowe odbywały się już wcześniej, ale miały charakter dworski; bochen chleba wręczano
właścicielowi folwarku albo zarządcy. Tym razem, gospodarzem był wójt gminy (wsi) Wojciech
Bieniek. Przyśpiewki ułożyli Stanisław Smykała i Stanisław Rząsa.
1 października 1930 r. BITWA NAD CZARNĄ ZA SPRAWĄ ZWIĄZKU STRZELECKIEGO. Ponad 50 młodych mężczyzn z Zaczernia utworzyło oddział Związku Strzeleckiego, organizacji
paramilitarnej, nawiązującej do tradycji przedwojennych drużyn strzeleckich. 10 października
do Zaczernia zjechały, dopiero co utworzone, oddziały ZS z okolicy, m.in. ze Stobiernej, Jasionki
i Łukawca, by wziąć udział w patriotycznej manifestacji pod hasłem tygodnia antyniemieckiego.
Przyjęto rezolucję w obronie polskiego Śląska i Pomorza, a następnie pododdziały strzeleckie
urządziły inscenizację bitwy „Obrona Zaczernia”. W latach następnych, reprezentacja zaczer-
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skich strzelców z sukcesami uczestniczyła w zawodach drużyn ZS. Elitę Związku a zarazem miejscowego oddziału Przysposobienia Wojskowego stanowili krakusi – drużyna konna, uzbrojona
i barwnie przyodziana, będąca atrakcją różnych imprez państwowych i lokalnych uroczystości
patriotycznych.
8 listopada 1931 roku. W ZACZERNIU DOM LUDOWY Z PRAWDZIWEGO ZDARZENIA.
Z inicjatywy zaczerskiego Koła Młodzieży na zebraniu z udziałem przedstawicieli wszystkich
organizacji działających we wsi, podjęto temat budowy dużego domu ludowego. Deklaracje
wsparcia finansowego inwestycji złożyły kierownictwa: Spółki Mleczarskiej, Spółki Łowieckiej,
Kasy Stefczyka, Koła Młodzieży, Związku Strzeleckiego i Stowarzyszenia Dziewcząt. Ostatecznie, zmodyfikowano plany: dom wybuduje z własnych funduszy Kasa Stefczyka, udostępniając w nim m.in. lokum dla dużej sali teatralnej. Budowę piętrowego obiektu rozpoczęto
w 1933 roku, sfinalizowano w 1939 roku. Od dziesięcioleci Dom służy celom życia kulturalnego
i społecznego Zaczernia. Po gruntownej modernizacji w latach 2013–2015 jest m.in. siedzibą
Muzeum Regionalnego i filii Biblioteki Gminnej. Duża sala na piętrze pięknie oświetlona, nagłośniona i wyposażona wciąż gromadzi zaczernian na wiejskich zebraniach. Czytaj zapis pod
datą: Lata 2013–2015.
Początek lat trzydziestych. BOBIORZE, SUCHAJCORZE, KUMOSY SZUKAJĄ CHLEBA
I PRACY… Kryzys ekonomiczny odbił się również na poziomie życia mieszkańców podrzeszowskich wsi. Niektórzy wciąż próbowali szukać chleba za granicą, wyjeżdżając na „saksy” na zachód Europy. Do części domów zajrzała skrajna nędza i głód, zwłaszcza na przednówku. W rodzinach mniej zamożnych, dzieci nie znały smaku cukru, mięso jadło się od wielkiego święta.
Tradycyjny jadłospis to: barszcz, ziemniaki, kapusta, kwaśne mleko, maślanka, w bogatszych
domach – nabiał, jaja. Ważne miejsce w jadłospisie zajmowały m.in. potrawy z grochu, stąd
w okolicy sporo zagonów z bobem. Nic więc dziwnego, iż do łukawian przylgnęło gwarowe
określenie bobiorze zaś do nowowsian – suchajcorze (suchajka – zupa z suchej rzepy). Chłopaków z Wólki nazywało się grzybiorze, a tych z Zaczernia – żytnioki. W Trzebownisku rodowici
mieszkańcy to kumosy; najprawdopodobniej od słowa kum oraz kuma; tak w tej miejscowości
z szacunkiem zwracano się do chrzestnych.
15 sierpnia 1931 r. ZŁOTE WESELE PAŃSTWA CEBULÓW. W sali zaczerskiego KR odbyła
się niezwykła uroczystość. Państwo Bronisława i Józef Cebulowie obchodzili Złote Wesele.
Tygodnik „Ziemia Rzeszowska” pisał: Cała literlanie wieś uczestniczyła w obrzędzie swych ukochanych jubilatów, którzy tak u siebie jak i w sali Kółka Rolniczego gościli prawie 200 osób... Józef Cebula (ur.1858 – zm.1933) oraz jego żona Bronisława (1858–1945) pochowani są na zaczerskim
cmentarzu parafialnym. Józef Cebula przez 41 lat był nauczycielem i kierownikiem miejscowej
szkoły. Chłopski syn z Łączek Jagiellońskich, absolwent seminarium nauczycielskiego, przykładny ojciec siedmiorga dzieci, wywarł znaczący wpływ na budzenie świadomości narodowej
i patriotycznej zaczernian oraz aktywizację życia społecznego i gospodarczego wsi. Był współorganizatorem i założycielem m.in. Kółka Rolniczego. Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, Straży
Ogniowej, spółdzielni mleczarskiej. Dzięki jego staraniom już w 1909 roku chłopskie dzieci z Zaczernia i Tajęciny weszły do piętrowej murowanej szkoły z czterema klasami i mieszkaniami dla
4 nauczycieli; była to nie tylko oświatowa wizytówka wsi, ale całego powiatu. W wojnach o Polskę państwo Cebulowie stracili dwóch synów legionistów – Tadeusza i Mieczysława; trzeci syn
Stanisław wrócił z wojny polsko-bolszewickiej jako inwalida.
5 maja 1932 r. WITOS W ŁĄCE I W NOWEJ WSI. 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. Coraz więcej zwolenników zyskiwał lider SL Wincenty Witos, już wtedy niekwestionowany przywódca chłopów.
W 1932 roku dwukrotnie odwiedził on powiat rzeszowski, m.in. 5 maja uczestniczył w wiecu

52

TRZEBOWNISKO – ODKRYWAMY DZIEDZICTWO

zorganizowanym na pastwisku Golonkówka, miedzy Łukawcem a Łąką. Charyzmatyczny chłopski lider, b, polski premier II RP, głosił bardzo radykalne tezy, m.in. postulował likwidację wielkiej własności rolnej bez odszkodowania. Przyjęto rezolucję domagającą się rozwiązania sejmu
i senatu i rozpisania nowych wyborów. Postanowiono w każdej gminie zorganizować koło SL.
Wkrótce, z początkiem lipca 1932 roku Wincenty Witos przyjechał do Nowej Wsi, gdzie odbyła
się uroczystość poświecenia i nadania jego imienia miejscowemu domowi ludowemu. Na pastwisku ludowcy zorganizowali wielki wiec z udziałem blisko 15 tys. chłopów z rzeszowskiego
i 6 sąsiednich powiatów. Zgromadzeni uczcili pamięć chłopów poległych podczas zajść z 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…
Rok 1932. KRES EPOKI WIEJSKICH KARCZM. Karczmy prowadzone przez Żydów dotrwały
do I wojny. Później, ich rolę przejęły w kilku miejscach wyszynki. Ostatni Żyd karczmarz opuścił
Zaczernie w roku 1920 (karczma na Szkotni do Górki). W 1932 roku zlikwidowano definitywnie
karczmę w Wólce pod Lasem, której właścicielem był Marcin Malec. Najdłużej, bo do czasów
lat czterdziestych ostała się karczma w Terliczce. Autor monografii Wólki Bronisław Jakubowski podaje, że ów przestrzenny budynek z zajazdem na kilka furmanek zlokalizowany był przy
zbiegu dawnej drogi wólczańsko-łukawskiej i ówczesnej drogi głównej przez Terliczkę. Z zajazdu prowadziły drzwi do obszernej izby, w której odbywały się potańcówki, wesela, zebrania wiejskie.
Obok sali bufetowej znajdował się pokoik z łóżkiem, w którym nowożeńcy spędzali noc poślubną…
Lato 1932 r. STRONNICTWO LUDOWE ROSŁO W SIŁĘ. Ziemie współczesnej gminy Trzebownisko stały się ważnym ogniwem na mapie działań partii chłopskiej. Najliczniejsze w okolicy
koło Stronnictwa Ludowego w STOBIERNEJ liczyło prawie 200 członków. Kierował nim Jakub
Bielenda. Był znany w całym powiecie, po tym jak w wyborach do Sejmu wykrył przekupstwo
i sam pokazywał pieniądze wręczone mu na agitację wyborczą… Kołu w ŁUKAWCU z liczbą 117
działaczy, przewodził Jan Wiercioch. Tadeusz Kowalski w opracowaniu „Ruch ludowy w powiecie rzeszowskim” przypomina najaktywniejszych działaczy Stronnictwa Ludowego na naszym
terenie. Koło w ŁĄCE liczyło 60 członków (prezes Andrzej Koń). Prezesami pozostałych kół SL
byli: w JASIONCE Marcin Goclon, Franciszek Lech w NOWEJ WSI, zaś w WÓLCE – Władysław
Jakubowski. Na czele koła w TERLICZCE stał Tomasz Więcek. Koło to zaimponowało innym
tym, że jego członkowie postarali się o własny sztandar partyjny. Koło Stronnictwa w TRZEBOWNISKU, określane przez policję jako „bolszewickie”, stało się częściowo przykrywką dla inicjatyw działaczy i sympatyków nielegalnej Komunistycznej Partii Polski. Bliskimi sojusznikami
członków SL byli młodzi zrzeszeni w ZMW „Wici”. Koła „wiciarzy” istniały we wszystkich wsiach
gminy, za wyjątkiem Zaczernia. Przewodził im Stanisław Szybisty ze Stobiernej. Związał się
z „Wici” po tym jak wydalono go z III klasy rzeszowskiego Gimnazjum za udział w manifestacji
1-majowej. Szybisty nie zrezygnował jednak z nauki i znalazł się wśród słuchaczy Wiejskiego
Uniwersytetu Ludowego w Gaci Przeworskiej. Wkrótce, Stanisław Szybisty stanął na czele Zarządu Powiatowego „Wici” oraz wszedł do władz wojewódzkich ZMW „Wici” we Lwowie. Działalność ta zjednywała dla idei Frontu Ludowego szerzonego przez SL także najbiedniejsze grupy
mieszkańców wsi nad Wisłokiem i Świerkowcem. Hasła te znalazły swój wyraz w następnych
latach dość licznym udziałem tutejszych mieszkańców w akcjach strajkowych i innych formach
antysanacyjnych wystąpień inicjowanych przez ruch ludowy. Skąd taki dysonans postaw społeczno-politycznych mieszkańców poszczególnych wsi, w końcu sąsiadujących przez miedzę?
Skąd, przykładowo, radykalizm wielu trzebowniczan, stobiernian czy łukawian, a zachowawcze
postawy większości zaczernian i łączan? Wydaje się, iż jednym z istotnych czynników był wpływ
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miejscowego kleru na zachowania wiernych, w tym autorytet jakim dani proboszczowie cieszyli
się w środowisku. Ze staromiejskiej plebanii zbyt daleko było do rozpolitykowanego Trzebowniska, zaś konflikt między stobierskimi „gminnymi elitami” na czele z proboszczem, a kierownictwem tutejszej szkoły i częścią mieszkańców, skłaniał niektórych wiernych do szukania
dobrego słowa poza murami kościoła. Czytaj zapis pod datą: Lato 1926 r.
18 września 1932 r. WIEC PRZED POMNIKIEM LEOPOLDA LISA-KULI. Jakby przeciwwagą polityczną dla rosnących wpływów radykalnych ludowców były organizacje prorządowe
wspierające obóz piłsudczykowsko-sanacyjny, m.in. BBWR, organizacje kombatanckie, Związek
Strzelecki. Spotkania zwolenników BBWR urządzono w Zaczerniu, Łukawcu, Jasionce i Stobiernej. Głośną i spektakularną imprezą przygotowaną przez ówczesne władze Rzeszowa z burmistrzem Romanem Krogulskim na czele, stała się uroczystość odsłonięcia pomnika L. Lisa-Kuli
w dniu 18 września 1932 r. Do Rzeszowa przyjechała żona Józefa Piłsudskiego Aleksandra,
marszałkowie Sejmu i Senatu, liczni ministrowie. W wielotysięcznym wiecu wzięły także udział
delegacje z podrzeszowskich gmin, m.in. delegacja zaczerskiego Koła Młodzieży oraz 24 członków Związku Strzeleckiego z Zaczernia wraz – ze słynnym już w okolicy – oddziałem krakusów
(drużyna konna).
Przez kolejne dekady XX wieku. KANONY WIEJSKIEJ MODY. Stopień zamożności mieszkańców można było bezbłędnie ocenić po sposobie ubierania się, zwłaszcza w obuwie. Niedostatki wynikające z braku pieniędzy dotykały zwłaszcza dzieci. W rodzinach uboższych obuwia
używano tylko zimą; młodsze dziecko dziedziczyło używane buciki po starszym rodzeństwie,
już wyrośniętym. Latem, dorośli jak i dzieci chodzili boso, nawet w niedzielę; idąc do kościoła
buty zakładało się dopiero obok świątyni. Do połowy lat 30. kobiety nosiły bardzo szerokie
spódnice, buty z marszczonymi cholewami, a głowę okrywały chustką zwaną tybetką. Z biegiem czasu, panny wybierały krótsze i węższe spódnice. Natomiast kawalerowie ubierali długie
i bardzo szerokie spodnie (pumpy) i obcisłe marynarki z szerokimi wyłogami. Na głowie czapka
kaszkietowa, a w ręce ozdobna laska.
Poniedziałek, 19 czerwca 1933 r. TRAGICZNE WYDARZENIA W WÓLCE. Do wsi pod lasem
zajechała policja z posterunku w Jasionce, aby zatrzymać osoby, które dopuściły się zaboru
drzewa z borów ordynacji łańcuckiej. Tak opisał to później ks. proboszcz Andrzej Ostrowski
w kronice parafii Łąka: Kilku włościan z Wólki pobrało bezprawnie drzewo z lasów dworskich, a gdy
policja przybyła kradzione drzewo odebrać, zbiegli się ludzie z okolicznych wsi… Na odsiecz wólczanom przybył tłum chłopów z sąsiednich gromad, w tym najwięcej z pobliskiego Łukawca. Prym
w tej akcji wiedli radykalni działacze „Wici” i SL. Zgromadzenie rosło z minuty na minutę. W tej
sytuacji, drabiniastym wozem dojechało kilkunastu policjantów; w sumie było ich ze dwudziestu. Bronisław Jakubowski, wówczas 7-letni chłopiec, zapamiętał: Chłopi uzbrojeni byli w pałki,
widły, siekiery i w ukrytą pod odzieżą broń palną… Ówczesny kierownik szkoły w Stobiernej Leon
Pyska (Sokołowicz) tak opisał dalszy przebieg wydarzeń: Najwięcej ludzi zebrało się przed kancelarią gminną. Wobec groźnej postawy tłumu policja zamierzała się wycofać. Kiedy jednak w jej
stronę poleciały cegły i kamienie, policjanci oddali salwę ostrzegawczą w powietrze. Również z tłumu oddano strzał i padł trupem komendant posterunku w Jasionce Józef Rejman. Wtedy policjanci zaczęli strzelać do ludzi… Śmiertelne kule dosięgły grupę przybyłą z Łukawca. Zginęli: Józef
Chmiel, Jan Kuras, 17-letnia Stanisława Tomaka i Stanisław Więcek. Obok nich stał Antoni
Pietraszek z Wólki; i on padł martwy. Wojciech Miś został ciężko ranny; zaszła konieczność
amputacji nogi… Tomasz Lis, kierownik szkoły w Terliczce, w prowadzonym przez wiele lat
dzienniku, szczegółowo opisał dalszy rozwój sytuacji: Na drugi dzień po manifestacyjnym pogrzebie oddziały policji i wojska otoczyły dokoła wieś Łukawiec, aresztując wszystkich mężczyzn. Zebrano
ich na pastwisku w Łukawcu Górnym, ustawiono czwórkami i prowadzono przez Terliczkę i prom
do Jasionki, a stamtąd samochodami do Rzeszowa na śledztwo. Szykany dosięgły chłopów z całej
okolicy. W Stobiernej aresztowano Józefa Bielendę, Wawrzyńca Szczura, Wojciecha Szczura.
Jesienią 1933 roku przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie postawiono 42 chłopów oskarżo-
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nych o spowodowanie zajść w Wólce. Uniewinniono 11, pozostali otrzymali kary więzienia.
Najbardziej aktywny Andrzej Kokoszka z Wólki trafił za kraty na 3 lata. Wydarzenia w Wólce na
długo zapadły w świadomość polityczną mieszkańców podrzeszowskich wsi. Wymownym tego
potwierdzeniem były m.in. wybory w 1935 roku, generalnie zbojkotowane przez rzeszowskich
chłopów. Jak informował „Piast”, do urn poszło co najwyżej 15 proc. uprawnionych. Nikt nie
głosował w Wólce, zaś w Nowej Wsi głosowało tylko 70 osób, w Łukawcu 90… Tragiczne wydarzenia w Wólce z roku 1933 przypomina pamiątkowy obelisk ustawiony w 1966 roku, w miejscu
starcia chłopów z policją.
Od 1 września 1933 r. STANDARDEM 7-LETNIA SZKOŁA POWSZECHNA. W roku szkolnym
1933/34, tzw. reforma jędrzejewiczowska wprowadziła 7-letnią szkołę powszechną podzieloną
na trzy szczeble programowe. Szkoła I stopnia realizowała program klas I–IV, szkoła II stopnia – program klas I–VI, natomiast wszystkie szczeble programowe realizowały jedynie szkoły
III stopnia. Większość szkół na terenie gminy uzyskała status szkół powszechnych II stopnia,
aczkolwiek w WÓLCE wciąż istniała szkoła I stopnia. Absolwenci placówek II stopnia otrzymywali świadectwo ukończenia 6 klasy. Aby uzyskać świadectwo absolwenta 7 klasy i kontynuować naukę w rzeszowskim gimnazjum, należało ukończyć szkole III stopnia – w ŁĄCE, w ZACZERNIU lub w TRZEBOWNISKU. Wobec skromnej bazy oświatowej realizacja na wsi 7-letniego
obowiązku szkolnego przysporzyła wiele problemów; w większości szkół, wciąż w jednym pomieszczeniu realizowano równocześnie zajęcia dla dwóch roczników prowadzone przez tego
samego nauczyciela. Wskutek kłopotów lokalowych ale też swoistego dystansu środowiska do
kwestii nauki, młodzież stobierska wciąż kończyła swą edukację na czwartej klasie. Ci, którzy
planowali dalszą naukę w gimnazjum zmuszeni byli uczęszczać do szkoły w Trzebownisku lub
w Zaczerniu.
17–18 czerwca 1934 r. POWÓDŹ STULECIA. Wskutek bardzo intensywnych opadów region
nawiedziła największa od dziesiątków lat powódź. Poprzednia dokuczliwa powódź, choć mniejszej skali, miała miejsce w 1924 roku. W Trzebownisku przy moście 17 czerwca zanotowano rekordowy stan Wisłoka – 730 mm. Tutejszy drewniany most – jedyna w okolicy stała przeprawa
przez rzekę, łącząca gromady lewobrzeżnej i prawobrzeżnej części gminy – popłynął z silnym
nurtem. Ludzie z trwogą obserwowali porwane ogromne drzewa, zżęte co snopy, potopione
zwierzęta, fragmenty zabudowań. Woda przelała się niziną od trzebowniskiego mostu po Spiny i popłynęła 2-metrowej wysokości falą na pola między Łąką a Łukawcem. W kronice parafii
Łąka tak odnotowano ten fakt: Z powodu dłuższej posuchy i ciepła opadły tak obfite deszcze, że
Wisłok wezbrał i zalał pola od Terliczki aż po Czarną, tworząc jedno morze. Woda dochodziła aż do
Zakładu Sierot, wiele domów zostało zalanych a zasiewy zniszczone… W ramach akcji pomocy powodzianom, do Stobiernej dotarły transporty zboża. Szkoła zorganizowała dożywianie dzieci;
w szkole głównej objęto nią 30 uczniów, na Krzywem – 20 dzieci.
1 sierpnia 1934 r. POWSTANIE GMINY ZBIOROWEJ W TRZEBOWNISKU. Śladem Ustawy
z 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego, Minister Spraw Wewnętrznych 14 lipca 1933 roku wydał rozporządzenie o podziale powiatu rzeszowskiego w woj.
lwowskim na gminy wiejskie (tzw. zbiorowe). Na siedzibę nowej dużej gminy zbiorowej wyznaczono Trzebownisko. Taką ambicję mieli też działacze Zaczernia. Zwierzchność gminy (katastralnej) Zaczernie, co prawda, podejmowała działania, aby wieś była nadal gminą, ale były one spóźnione. W monografii o zaczerskiej OSP przypomniano: Tytułem protestu strażacy nie wzięli udziału
w ćwiczeniach rejonowych a dh Kloc Jakub zrezygnował z funkcji naczelnika rejonowego. W skład
nowej (zbiorowej) gminy wiejskiej Trzebownisko 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. Nowy podział administracyjny obowiązywał od 1 sierpnia 1934 roku. Urzędowy spis gmin
podawał, że gmina wiejska Trzebownisko zajmowała powierzchnię 112,97 ha, posiadała 3003
budynki mieszkalne i liczbę ludności 13 951. Gmina wchodziła w skład powiatu rzeszowskiego
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w woj. lwowskim. Gminy przejęły całe szkolnictwo powszechne. Samorząd gminny przejął też
zarząd nad drogami gminnymi oraz bezpieczeństwem obywateli.
7 października 1934 r. APEL O DRUGI MOST NA WISŁOKU. Ustępujące Rady Gminne w Łukawcu, w Zaczerniu, Terliczce, Nowej Wsi i Jasionce, jakby na zwieńczenie swej działalności,
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. Postulaty
te pozostały bez echa, odbudowany przez ekipę cieśli z Palikówki, trzebowniski most otwarto
znów na wiosnę 1937 roku.
Lata trzydzieste. NIE WSZYSTKICH STAĆ NA LEKARZA. 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 Zakładu w Łące. Zawsze miały przy sobie zapas różnych ziół. Rolę wiejskiego
ortopedy pełnił Ciasnocha z Nowej Wsi, ustawiający kości i usztywniający je łupkami. Specjalistką od masaży leczniczych była w Nowej wsi babcia Maria Probolowa nazywana potocznie
Probolką, zaś w Trzebownisku babka Wcisłowa „Kubalina”. Jan Kloc z Trzebowniska przejął
po teściu Piotrze Dodolaku sztukę wyrywania zębów; stosowne narzędzia przywiózł sobie
z Ameryki. W miarę unormowana była natomiast kwestia fachowej pomocy w przypadku porodu. Rolę te od dziesięcioleci pełniły tzw. wiejskie babki, czyli miejscowe akuszerki, od których
wymagano ukończenia kursu z zakresu położnictwa (czytaj zapis pod datą: Lata czterdzieste
XIX wieku).
Piątek, 14 grudnia 1934 r. WYBORY RADY I WÓJTA PIENIĄŻKA. Odbyły się wybory do nowej 20-osobowej Rady Gminnej w Trzebownisku składającej się z wójta, podwójciego (zastępca
wójta), ławników (to radni członkowie Zarządu Gminnego) oraz pozostałych radnych. Dwudziestu radnych Rady Gminnej Trzebownisko wyłoniono w tajnym głosowaniu na forum tzw. Kolegiów Wyborczych, w skład których wchodzili radni oraz sołtysi i podsołtysi dotychczasowych
gmin jednostkowych, przekształconych odtąd w gromady. 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, przez lata organista w Stobiernej, a potem w Łące, działacz strażacki i spółdzielczy,
związany z BBWR (ruch wspierający rządy sanacji). Po kilkunastu miesiącach pełnienia tej funkcji, został z niej odwołany. Jak twierdzi w swych wspomnieniach Józef Ryś z Łąki, wójta zgubił
„pęd do władzy” (pełnił nadzwyczaj wiele funkcji, w tym sekretarza Kasy Stefczyka). Najbardziej
zaciążyło jednak podejrzenie nadużyć finansowych. W efekcie – pisze J. Ryś – b. wójt stanął
przed sądem, potem popadł w chorobę. W tej sytuacji, pod koniec 1936 roku, funkcję wójta
gminy objął dotychczasowy podwójci Jan Kret, gospodarz mieszkający w Trzebownisku; piastował ją do końca okupacji hitlerowskiej w 1944 r. Sekretarzem gminy był Stanisław Janda.
Grudzień 1934 r. ZNÓW WRÓCIŁA INSTYTUCJA SOŁTYSA. Na czele wsi (gromady) stał sołtys. Sołtys miał do pomocy gońca (posłuszny). Jego zadaniem było informowanie mieszkańców
o ważnych decyzjach samorządu gminnego i gromadzkiego, o zwoływanych zebraniach, różnych akcjach, itp. Swoje komunikaty poprzedzał sygnałem bębna albo trąbki. Równie cenna
okazała się sumienna praca stróży nocnych. W pamięci mieszkańców Łukawca pozostał zwłaszcza niejaki Antoni Nowak (przydomek Soniak). Późnym wieczorem, gdzieś koło 22, po sygnale
trąbki rozbrzmiewał jego śpiew: Idźcie spać już gospodarze, bo dziesiąta na zegarze. Rano zaś
wzywał: Wstawać! Wstawać, gospodarze! Bo już piąta na zegarze. Innym znanym człowiekiem
gromady Łukawiec był posłaniec, który pełnił rolę listonosza; placówka pocztowa mieściła się
na stacji kolejowej w Strażowie.
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Jesień 1934 – wiosna 1935 r. WISŁOK BOGATY W RYBY. 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, z racji pozyskiwania piasku i żwiru a nawet łowienia ryb. Rzeka toczyła wody czyste, niemal przeźroczyste. Z brzegu można było obserwować przesuwające się pod prąd ławice ryb,
głównie świnek, brzan i jelców. Charakterystyczną rybą dla tego fragmentu rzeki były miętusy
– ryby dorszowate. Cześć ryb konsumowano w domu, resztę sprzedawano Żydom, dla których
była to podstawowa potrawa.
1 stycznia 1935 r. PAUL TOMAKA BURMISTRZEM LACKAWANNY W USA. Urząd mayor`a
kilkunastotysięcznego miasta Lackawanna koło Buffalo w USA objął Paul Tomaka, miejscowy aptekarz, syn Jana Tomaki, emigranta z Trzebowniska z roku 1901. Tomakowie (Jan i jego
żona Weronika) szybko weszli w miejscowy biznes; otworzyli dwa domy noclegowe i kilkanaście
apartamentów, z których często korzystali przybysze znad Wisłoka. Stać ich było, aby syna Paula wysłać do Buffalo na studia farmaceutyczne. Ten w 1924 roku otworzył w Lackawannie aptekę, którą prowadził do roku 1950. Urząd burmistrza sprawował przez dwa lata. Później wielokrotnie na burmistrza tego miasteczka wybierano obywatela o polskich korzeniach. W roku
2018 jest nim Geoffrey M. Szymanski.
Połowa lat trzydziestych. KWITŁ AMATORSKI RUCH TEATRALNY. Członkowie działających na terenie gminy kół ZMW „Wici” (Stobierna, Wólka, Trzebownisko, Łukawiec) wspierali akcje społeczno-polityczne ludowców, ale też rozwijali, tak bardzo potrzebną działalność edukacyjno-kulturalną. Wyróżniali się w tym młodzi stobierzanie; w tej wsi istniały aż trzy koła „Wici”
– na Dole, na Podedworze i na Krzywem; to ostatnie skupiało młodzież najbardziej niepokorną. W połowie lat trzydziestych liczyło blisko 50 członków, spotykających się w świetlicy Domu
Młodzieżowego na Krzywem. Dom powstał z inicjatyw „wiciarzy” w niespełna dwa lata; mieścił
sklep, zlewnię mleka i okazałą świetlicę. Nie tylko w STOBIERNEJ, ale też w sąsiednich kołach
prowadzono szkolenia z zakresu przysposobienia rolniczego, ochrony zdrowia czy higienizacji
wsi. Młodzi organizowali imprezy sportowe, przygotowywali uroczystości z okazji świąt religijnych i państwowych. Szczególnym wydarzeniem były zawsze występy artystyczne, a zwłaszcza przedstawienia teatralne przygotowywane pod okiem nauczycieli. W ŁUKAWCU DOLNYM
przedstawienia reżyserował Marcin Hałys, kierownik szkoły; pomagała mu w tym jego żona.
Jak zapamiętano, powinności suflera świetnie wypełniał Oleksy Wilkoń. Na pełną widownię
mógł też liczyć zespół teatralny z ŁUKAWCA GÓRNEGO, którym opiekowała się Wiktoria Kazieńko, żona kierownika szkoły. W repertuarze znalazły się takie sztuki jak m.in.: „Chata za
wsią”, „Pałka Madeja”, „Sobkowa zagroda”. Miejscem spektakli była szkoła, a od 1938 roku sala
Domu Ludowego. W Łukawcu prezentowali się też młodzi aktorzy amatorzy z sąsiedniej ŁĄKI;
opiekunką tej grupy artystycznej była żona dyrektora łąckiej szkoły Stanisława Trojanowska.
W NOWEJ WSI rolę sali teatralnej pełniła remiza OSP. Maria Czyrek zanotowała w swym pamiętniku: Podobała się „Królewna przedmieścia”, którą zagrała najpiękniejsza dziewczyna we wsi
Agnieszka Woźniak. W rolę modelki wcieliła się Maria Woźniak. Kazimierz Rydz, z urodzenia komik,
bawił wszystkich w „Pałace Madeja. W „Żywocie świętej Genowefy” rolę Zygfryda odtworzył przystojny Jan Bieniek, zaś jego scenicznej żony – Stefa Pieczonkówna. Z innej sztuki „Sąsiedzi” zapamiętałam Wincentego Noworóla i Katarzynę Rydz, znaną również z przebierańców przy bramach weselnych… Wydarzeniem kilku sezonów teatralnych w WÓLCE POD LASEM stało się przedstawienie
„Żywot św. Genowefy”. Rolę tytułowej bohaterki spektaklu powierzono Julii Jakubowskiej, zaś
w jej męża hr. Zygfryda wcielił się przystojny kawalerzysta Józef Litwin.
18 maja 1935 r. POGRZEB DZIADKA PIŁSUDSKIEGO. W kronice stobierskiej szkoły czytamy
m.in.: Żałoba okryła i naszą szkołę. Portret zakryto krepą na 6 tygodni. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyła szkoła i miejscowa ludność przez urządzenie akademii. Do końca transmisji
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radiowej z pogrzebu w Krakowie wszyscy przeżywali w milczeniu i skupieniu ból po stracie Wodza.
Dojmujące wrażenie wywołał dźwięk „Zygmunta” rozbrzmiewający po sali z głośnika. Orędzie Pana
Prezydenta ledwie odczytane zostało ze wzruszenia…
Wrzesień 1935 r. ROZRYWKA NA POTAŃCÓWKACH I FESTYNACH. Z inicjatywy sołtysa Łukawca Wojciecha Kurasia, wieś zdecydowała się na budowę Domu Gromadzkiego z prawdziwego zdarzenia. Wybrano parcelę na Golonkówce na miejscu dawnej karczmy Żyda Lejbusia.
1 września 1935 r. poświecono kamień węgielny. Latem 1938 roku budynek był gotowy (dziś
jest to Dom Kultury). Na parterze urządzono sklep, zlewnię mleka oraz świetlicę. Piętro należało do młodzieży. W obszernej sali urządzano zabawy taneczne, wesela oraz przedstawienia
kółka teatralnego. Organizatorem zabaw było najczęściej miejscowe koło ZMW „Wici”. Do tańca
przygrywała popularna w okolicy kapela z Łukawca w której prym wiodło rodzeństwo Franciszek Maślanka i Anna Maślanka, grający na skrzypkach. W zespole grali ponadto: Jan Wołos
z Łąki, (skrzypce sekund), Antoni Grzesik z Łukawca (basy), Józef Cisek z Trzebosi (klarnet)
i Franciszek Koziarz z Sokołowa (harmonia). Oprócz zabaw w domach ludowych oraz plenerowych festynów, inną formą rozrywki młodych stały się tzw. potańcówki, organizowane często
w prywatnych domach, gdzie funkcję instrumentu muzycznego musiała spełnić harmonijka
ustna (organki), czy choćby grzebień,
Rok 1936. NOWE SZKOŁY W TRZEBOWNISKU, ŁUKAWCU I W ŁĄCE. Reformy w szkolnictwie powszechnym oraz większy pęd do wiedzy, również wśród mieszkańców wsi, obligował
gromady do budowy nowych szkół. Również w TRZEBOWNISKU, ze środków uzyskanych ze
sprzedaży lasu, na zakręcie gościńca na Sokołów wyrósł jednopiętrowy gmach. Do nowego
lokum nauczyciele i uczniowie weszli w listopadzie 1937, kiedy to na parterze ukończono 3 sale
lekcyjne i kancelarię szkolną. Śladem Trzebowniska poszedł ŁUKAWIEC. Roboty podjęto jesienią
1937 roku na placu obok nowej remizy na Gromadzkówce. Piętrowa szkoła wspólna dla całej
wsi – ”góry” i „dołu” posiadała 6 sal lekcyjnych i kancelarię. Roboty koordynował nowy kierownik szkoły Kazimierz Kazieńko. Prace przy parterze udało się sfinalizować latem 1939 roku.
Całość robót na piętrze ukończono dopiero po II wojnie w roku 1947. Poprawiły się też warunki
nauczania w sąsiedniej ŁĄCE. Murowany budynek szkoły czteroklasowej stanął obok kościoła
już w roku 1922. Doczekał się rozbudowy dopiero w roku 1961. Natomiast wciąż w bardzo trudnych warunkach funkcjonowały szkoły w STOBIERNEJ. W 1928 roku staraniem nowego kierownika Stanisława Kamińskiego udało się odremontować budynek szkoły głównej, koło kościoła
(widoczne zagrzybienie obiektu, pękające ściany). Dzięki temu, nowy rok nauki 1928/29 dla
115 dzieci prowadzono w dwu izbach – w odrestaurowanej szkole oraz w kancelarii gminnej.
Równolegle, trwały prace przy nowej szkółce na Krzywem; „poświęcenie dzwonka szkolnego”
nastąpiło w listopadzie 1928 roku. Jak podsumowano w kronice: Myśl budowy jednej wieloklasowej szkoły dla całej gminy upadła wskutek niesnasek w gminie, oraz walki z proboszczem Konopką
Janem…
Dekada lat trzydziestych. ZABAWY NAJMŁODSZYCH: KICZKA, ŚWINKA, KRADZIONE
JAJA… Gdy dorastająca młodzież angażowała się w „Wici” i w różnych zespołach artystycznych
próbując swych sił aktorskich i tanecznych, nieco młodsi, w chwilach wolnych od pracy w gospodarstwie rodziców oraz przy niańczeniu niemowlaków – wyżywali się w różnych zabawach rekreacyjno-sportowych. Kronikarz Łukawca Bronisław Pokrzywa zanotował: Chłopcy popisywali
się zręcznością i sprawnością fizyczną w konkurencjach zwanych: kiczka, skowronek, świnka, oraz w
skoku w dal i wzwyż, jeździe konnej na oklep, chodzeniu po żerdziach ogrodzeniowych. Dziewczynki
natomiast bawiły sie piłeczkami usnutymi z sierści końskiej, a potem piłeczkami gumowymi zakupionymi w mieście. Najmłodsze dzieci bawiły się w zośkę, kradzione jaja, chowanego i w klasy… Z chwilą wprowadzenia, pod koniec lat 30, zajęć z wychowania fizycznego w szkołach, upowszechniły
się gry i zabawy z piłką; bardzo popularna była zabawa „w dwa ognie”. Latem, dzieci i młodzież
całe popołudnia spędzali nad Wisłokiem.
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13 maja 1936 r. INICJATYWA BUDOWY ŚWIĄTYNI I POWOŁANIA PARAFII W TRZEBOWNISKU. Ukonstytuował się Komitet Budowy Kościoła w Trzebownisku. Na czele Komitetu stanął Antoni Bereś, a w skład weszli: Stanisław Martynuska, Józef Dodolak, Andrzej Trzyna,
Franciszek Rybak i Józef Pokrzywa z Nowej Wsi. Ideę wzniesienia własnej świątyni walnie
wspierał sufragan diecezji przemyskiej (od 1933 r.) ks. bp Wojciech Tomaka, rodak Trzebowniska. Na jego zlecenie projekt opracował architekt inż. Wawrzyniec Dayczuk ze Lwowa.
Staromiejski proboszcz ks. Władysław Kisielewicz przystał na budowę większej kaplicy, ale
w ramach dotychczasowej parafii. Podjęte prace budowlane zastopowała wojna. Pierwsze nabożeństwo w nowym kościele odprawiono dopiero w październiku 1945 roku, już w ramach
samodzielnej parafii w Trzebownisku. Przynależeli do niej również wierni z Nowej Wsi staromiejskiej.
29 czerwca 1936 r. CHŁOPSKIE PROTESTY. Na manifestację antyrządową w Nowosielcach,
koło Przeworska wybrało się furmanką kilkunastu chłopów z gminy Trzebownisko. Współorganizatorem wielkiego chłopskiego zajadu był m.in. działacz ludowy z Łąki, szef koła SL, członek
Zarządu Powiatowego Stronnictwa Andrzej Koń. Zgromadzenie ściągnęło z całej środkowej
Galicji prawie 150 tys. osób. Kronikarz szkolny ze Stobiernej zapisał: Setki furmanek, rowerów
i pieszych przewaliło się przez wieś drogą na Wólkę i Łańcut. W rezolucji złożonej marszałkowi
Edwardowi Rydzowi-Śmigłemu domagano się „usunięcia rządów sanacyjnych” oraz formułowano inne żądania polityczne (m.in. postulat podziału ziemi obszarniczej bez odszkodowania).
Styczeń 1937 r. MECHANIZACJA PRAC W GOSPODARSTWIE. Rolnicy starali się, na 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 Kółko Rolnicze w Łukawcu zakupiło m.in. dwa kultywatory, siewnik ręczny, żmijkę do czyszczenia ziarna oraz siewnik 10-rzędowy, a także wagę
dziesiętną. Dzięki temu można było otworzyć na „Szkotniku”, obok Domu Ludowego „Golonkówka”, punkt skupu żywca, wspólny dla kilku sąsiednich wsi. KR upowszechniało też oświatę
rolniczą. Organizowano kursy i odczyty. U kilku członków KR powstały wzorcowe gnojownie
cementowe. Seniorzy wspominają: – W mniejszych gospodarstwach wszystkie roboty wykonywano
ręcznie. Sprzęt rolniczy to pług i brona, później radła, sierp i dopiero całkiem później kosa. Konne
kosiarki zastąpiły żniwiarzy z kosami dopiero po roku 1945, zaś pierwszy kombajn zajechał na miejscowe pola w latach siedemdziesiątych…
1 kwietnia 1937 r. ODBUDOWANO MOST NA WISŁOKU. 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 sierpień 1937 r. STRAJKI: LEŚNY ORAZ CHŁOPSKI. W lutym 1937 roku cześć chłopów
ze Stobiernej, Wólki i Trzebowniska zdecydowało się przystąpić do tzw. strajku leśnego domagając się większych stawek za wywóz drewna z byłych włości leśnych Potockiego do tartaku
w Staromieściu. Latem zaś, na apel kierownictwa SL cześć mieszkańców poparła 10-dniowy
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 ZMW
„Wici” na Krzywem. Na głównych gościńcach stanęły warty, która nie przepuszczały łamistrajków. I tym razem, doszło do policyjnych szykan, zwłaszcza wobec liderów kół.

KALENDARIUM GMINY 1918–1939

59

Rok 1937. WOJEWODA TARNOPOLSKI Z ŁUKAWCA. Nominacje na stanowisko wojewody tarnopolskiego otrzymał Tomasz Malicki, rodowity łukawianin. Urodził się w roku 1885.
Po ukończeniu rzeszowskiego gimnazjum studiował prawo i administrację na Uniwersytecie Lwowskim. Aktywny żołnierz Legionów. W latach 1922–1925 radca prawny w Kuratorium
Oświaty Szkolnej w Toruniu. Od 1926 do 1937 był starostą powiatowym w Tarnopolu, a następnie wojewodą tarnopolskim. W roku 1940 zgłosił się do Wojska Polskiego na Zachodzie,
organizowanego przez gen. Władysława Sikorskiego. Walczył na Bliskim Wschodzie w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich i jako szeregowy (nr ew. 7947) odbył kampanię afrykańską 1941–1943. W czerwcu 1947 wrócił z rodziną do Polski i osiadł we Wrocławiu. Zmarł
w 1951 roku.
19 września 1937 r. POMNIK POLEGŁYCH W ZACZERNIU. Z inicjatyw Koła Młodzieży w centrum Zaczernia, obok budynku ówczesnej Szkoły Powszechnej, stanął pomnik poległych mieszkańców w czasie I wojny światowej. Na bocznych ścianach obelisku umieszczono nazwiska
69 osób. W trakcie renowacji pomnika w 1982 roku, wyryto dodatkowo 8 nazwisk zaczernian
poległych podczas II wojny. Każdego roku w tym miejscu odbywają się uroczystości patriotyczne gromadzące kilka pokoleń zaczernian.
Grudzień 1937 r. ZESŁANI DO BEREZY KARTUSKIEJ. Zawołanie i impuls do rozlewającej się
fali niepokojów społecznych oraz antysanacyjnych manifestacji chłopów z podrzeszowskich
wsi wychodził m.in. z Trzebowniska. Wieś ta, obok Zwięczycy, Boguchwały, Lutoryża, Siedlisk
i Budziwoja, zaliczana była przez władze do „niebezpiecznych”. Ton gorącym dyskusjom na zebraniach tutejszego koła Stronnictwa Ludowego oraz koła ZMW „Wici” nadawali ludzie głoszący
idee socjalistyczne i komunistyczne. Nic więc dziwnego iż trzebowniskie koło SL określano jako
„bolszewickie”. Jego liderów dosięgły sankcje karne. W grudniu 1937 r. zatrzymano Józefa Kogutka; nakazem starosty został zesłany do miejsca odosobnienia w Berezie Kartuskiej (nr więźnia 1079). Do obozu w Berezie trafił też adwokat Jan Wcisło, rodem z Trzebowniska. Stosowane tam metody „resocjalizacji” więźniów opisał Kogutek w książce „Gdy byliśmy osaczeni”. Oto
mały fragment: Deszcz się rozpadał na dobre. Stu ludzi na gimnastyce. Byłoby kogo pobić, ale leje
jak z cebra. Geniusz ludzki nie takie problemy łamał. Ustawili nas kolumną w bloku. Po ośmiu w szeregu, ósemka za ósemką, na schodach. Na kolanach marsz – na strych i z powrotem. I skandować
równo: my Żydki, idziemy do Stalina… A potem w dół: my, Żydki, schodzimy do Trockiego… Kiedy
jeden dostał pałą w ucho, przewracał sobą trzydziestu innych… Kazior z Zawiercia mruczał coś pod
nosem. Któryś oprawca zareagował: – s…., co ci się nie podoba?. Kazior nie tai. Bo na schodach nie
ma akurat ani jednego „Żydka”. – Ja ci, plugastwo, pokażę, ty Dzierżyński! I pałą, i pałą. Wydawało
się, że chłopaka rozniesie na miazgę. Andrzej Kucharski spod Dębicy – z czołem rozciętym, cała koszula zbroczona. Staszek Fąfara, chłop z Ropczyc, z nosem rozbitym czy okiem, kolana spuchnięte.
Nie zwyczajny klękania. Pewnie i z pacierzem nie bardzo w zgodzie…
Rok 1938. DWUPŁATOWIEC WYLĄDOWAŁ NA DWORSKICH POLACH. Wielką sensacją,
zwłaszcza dla chłopaków z całej okolicy był fakt lądowania na dworskich polach jasioneckiego folwarku (w okolicach dzisiejszej stacji benzynowej) samolotu. Dwupłatowiec natychmiast
otoczyła chmara nastolatków. Był w tej grupie też 12-letni Edek Czyrek z Nowej Wsi: – 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 Jędrzejewicza… Potem długo jeszcze opowiadano niestworzone rzeczy, jak to na polach
wylądował „gawron”. Nikt wtedy nie przypuszczał, że za kilka lat, tutejsze pola staną się już na
zawsze miejscem startów i lądowań samolotów, najpierw wojskowych, a potem – po zakończeniu II wojny, także cywilnych.
Wiosna 1939 r. AWANS NA ROBOTNIKA ZAKŁADÓW LOTNICZYCH W RZESZOWIE. Dla
młodych szukających zarobku nadarzyła się niezwykła okazja. Na wiosnę 1939 ruszyły przyjęcia
do uruchamianych w ramach COP nowych rzeszowskich fabryk. Najwięcej robotników zatrud-
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niły: Fabryka Obrabiarek poznańskiej spółki Cegielski (po wojnie „Zelmer”) oraz Wytwórnia Silników PZL (dzisiaj WSK), która w czerwcu 1939 wypuściła pierwsze silniki do bombowców „Łoś”.
Lipiec 1939 r. HRABIA JĘDRZEJOWICZ SPROWADZIŁ MAŁŻONKĘ… 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. Jechali powozem wypożyczonym z powozowni Potockich w Łańcucie. 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 Jędrzejewicz miał 2 córki Zofię i Marię.
Sierpień 1939 r. GORĄCE LATO I ZWIASTUNY BURZY. W kronice terlickiej szkoły czytamy: Długo przed wybuchem wojny gromadziła się miejscowa ludność co dzień w sklepiku Kółka
Rolniczego słuchać audycji radiowych, zwłaszcza dzienników podawanych z Warszawy. Odczuwano
zbliżającą się burzę, lecz nastrój panował pogodny i każdy był przekonany zwycięstwa na wypadek
wojny z Niemcami. Zakłamana propaganda zrobiła swoje… O zbliżającym się konflikcie niemiecko-polskim miały też świadczyć incydenty graniczne. Ofiarą jednego z nich stał się zaczernianin
Stanisław Rzeszutek, funkcjonariusz służby granicznej na Górnym Śląsku. Wspomina o tym
w swej pracy Bronisław Smykała. Strażnik został skrytobójczo zamordowany w trakcie patrolu.
Świadkowie relacjonowali, iż w lufę karabinu zamordowanego, sprawcy wetknęli kłos żyta. Pogrzeb odbył się w Katowicach, dokąd pojechała z Zaczernia liczna grupa krewnych i znajomych.
24 sierpnia 1939 roku. POSŁANIEC Z KARTĄ MOBILIZACYJNĄ. Mimo niepewności jutra
ludzie starali zachować spokój. Terliczanie latem przystąpili do budowy Domu Ludowego.
24 sierpnia kończono właśnie ostatni metr podmurówki. Kierownik szkoły Tomasz Lis tak to
zapamiętał: Około dziesiątej na podwórku szkolnym pojawił się miejscowy sołtys z jakąś kartką
w ręku. Zobaczywszy mnie przy pracy, skinął ręką. Okazało się że to wezwanie mobilizacyjne. Mimo
wieku 52 lat, byłem pierwszy we wsi wezwany na wojnę. Zrobiło to wielkie wrażenie w całej Terliczce.
Po kilkudziesięciu minutach wraz z kolegą Trojanowskim, kierownikiem szkoły w Łące, byliśmy już na
stacji w Strażowie. W dwie godziny dotarliśmy do D.O.K.X. w Przemyślu….
Niedziela, 27 sierpnia 1939 r. WEZWANIA MOBILIZACYJNE DLA UCZESTNIKÓW WIEJSKICH ZABAW. W ostatnią niedzielę sierpnia w kilku wsiach młodzi spotkali się na tzw. potańcówkach. M.in. bawiono się w Jasionce i w Zaczerniu. We wsi nad Czarną tańce urządzono na
placu szkolnym. Nagle pojawił się na rowerze Jan Słomka, który przywiózł z gminy wezwania
mobilizacyjne. Ucichła muzyka i skończyły się śpiewy… . Czytaj dalej w kolejnej części KALENDARIUM.
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Sierpień – wrzesień 1939 roku. POWSZECHNA MOBILIZACJA. W niedzielę, 27 sierpnia, po
domach lotem błyskawicy przetoczyła się wieść o ogłoszonej właśnie mobilizacji (kartkowej)
w przemyskim okręgu wojskowym. Po południu do Trzebowniska, Nowej Wsi i pozostałych
miejscowości dotarli gońcy z wezwaniami mobilizacyjnymi. Niektórzy, dopiero co wrócili z potańcówki w Jasionce. Tej niedzieli zabawę urządzono również na boisku szkolnym w Zaczerniu.
Stanisław Rząsa zanotował następujący fakt: O godzinie 17 przyszli posłańcy i wręczyli bawiącym
się mężczyznom karty mobilizacyjne. Wszyscy mieli niezwłocznie zgłosić się do swych jednostek.
31 sierpnia ogłoszono mobilizację powszechną. Bronisław Smykała napisał: Każdemu z odchodzących matki lub żony wręczały różaniec, święty obrazek i wieszały medalik na szyję, jeśli na co
dzień takiego nie nosił. Rodzice żegnali swe dzieci znakiem krzyża. W kilku lub pojedynczo, najczęściej pieszo, zmobilizowani rezerwiści udawali się do Rzeszowa… Stanisława Atamana z Trzebowniska żegnała dopiero co poślubiona małżonka; poprzedniego dnia wzięli ślub. Nieznane
są dane liczbowe odnośnie do wszystkich mężczyzn z naszego terenu zmobilizowanych do
kampanii wrześniowej 1939 roku. Bronisław Pokrzywa, dokumentujący historię Łukawca, doliczył się 26 osób z tej wsi walczących w 1939 roku i w latach późniejszych na różnych frontach.
Z Zaczernia, wcielono w szeregi WP w trakcie mobilizacji ok. 20 rezerwistów, których większość
trafiła do 17. Pułku Piechoty w Rzeszowie, wchodzącym w skład Armii Karpaty. Wybuch wojny
zastał sztab Armii w jego siedzibie w dworku Jędrzejowiczów w Staromieściu.
Piątek, 1 września 1939 r. WOJNA !!! Gdy tylko radio podało komunikat i odezwę prezydenta RP, że Niemcy bez wypowiedzenia zaatakowały Polskę, ludzi ogarnął paniczny strach
i przerażenie. W sklepach natychmiast opustoszały półki. Kupowano zwłaszcza sól, cukier i naftę. Starsi pamiętający I wojnę zabrali się za budowę przydomowych schronów z ziemi.
Wieczorem 1 września 1939 r. SAMOLOTY WP NA ZACZERNIAŃSKIM UGORZE. Zgodnie
z wojskowym planem strategicznym na pustym ugorze z zachodniej strony zaczerniańskiego
cmentarza, wylądowały 3 małe samoloty sportowe RWD-8 należące do 5. plutonu łącznikowego
Armii Karpaty. Wybrano lądowisko w Zaczerniu z racji postoju sztabu Armii w dworku Jędrzejowiczów w Staromieściu. W dniach 2–5 września piloci wykonali szereg lotów łącznościowych,
w trakcie których stracono dwie maszyny. W efekcie na wschód odleciał jeden samolot, włączony do 56 Eskadry Obserwacyjnej. Ten lotniczy epizod jakby zapowiadał naszym okolicom rychłą
„karierę lotniskową”. Tak też się stało, ale już za sprawą niemieckiego okupanta.
2 września 1939 r. PIERWSZE BOMBARDOWANIE, PIERWSI ZABICI… Pierwsze samoloty
niemieckie pojawiły się nad Rzeszowem rankiem 2 września. Już 3 września lotnicy Luftwaffe
ostrzeliwali mieszkańców podrzeszowskich wsi pracujących w polu. W tej sytuacji, zaprzestano
wypasu bydła na pastwiskach, ukradkiem przywożono paszę z pola do obory. Maria Czyrek
z Nowej Wsi 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. Lotnicy Luftwaffe, kierując się mapami
operacyjnymi, na których w obrębie wsi Łąka widniała nazwa Zakład, obrali sobie za cel m.in.
zabudowania zakładu dla sierot. Na szczęście bomby chybiły, trafiając w pobliskie stawy.
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Niedzielne popołudnie 3 września 1939 r. WYJAZD NA FRONT. 17 Pułk Piechoty, wchodzący w skład Armii Karpaty, wyruszył pociągiem ze stacji Staroniwa na front. W jego szeregach
znalazła się połowa rezerwistów zmobilizowanych z terenu gminy Trzebownisko. Zadaniem
pułku, którym dowodził ppłk Beniamin Kotarba, była obrona Centralnego Okręgu Przemysłowego i ubezpieczenie lewego skrzydła Armii Kraków. Jednostka walczyła m.in. na linii Dunajca,
potem Sanu. Pułk zakończył swój szlak bojowy pod Borownicą, koło Birczy, gdzie 17 września
zginął też jego dowódca.
Połowa września 1939 r. ŻOŁNIERSKIE LOSY BRACI BURAKÓW. Na fronty Września 1939
los rzucił także trzech braci Buraków z Łąki. Byli synami Jana i Antoniny z d. Chmiel. Najstarszy
Franciszek Burak (ur. w 1899 r., w latach 30. zmienił nazwisko na Burski), został zawodowym
kawalerzystą; służył w jednostce w Równem, wchodzącej w skład Wołyńskiej Brygady Kawalerii; zginął ok. 14 września 1939 r. w okolicach Gródka Jagiellońskiego. Józef Burak (ur. 1904 r.)
służył jako funkcjonariusz Policji Państwowej; był komendantem w Zwoleniu. Po agresji ZSRR
17 września 1939 r., aresztowany prze NKWD; trafił do obozu w Ostaszkowie, rozstrzelany
w kwietniu 1940 i pogrzebany koło Miednoje. Adam Burak, najmłodszy z braci, także uczestnik
kampanii wrześniowej, przywdział mundur Brygady Strzelców Karpackich; przeszedł z nią całą
Italię, w maju 1944 r. walczył pod Monte Cassino. Po wojnie wyjechał do Australii.
9 września 1939 r. MASOWA UCIECZKA NA WSCHÓD. Do podrzeszowskich wsi dotarły cofające się frontowe jednostki Wojska Polskiego. Była to piechota wzmocniona artylerią
lekką z moździerzami. Pod wieczór część oddziałów opuściła lewą stronę Wisłoka, i odeszła
w kierunku Czarnej, gdzie przy drodze ks. Jan Bielecki, katecheta z Łąki, późniejszy proboszcz
Trzebowniska, udzielał sakramentu komunii świętej. W sobotę, dziewięć dni po wybuchu wojny, oddziały Wehrmachtu zajęły Rzeszów. Razem z cofającym się polskim wojskiem, pojechała
znaczna liczba chłopskich zaprzęgów, jako tabor wojskowy. Ponadto, wielu młodych mężczyzn
postanowiło udać się na wschód, z przekonaniem, iż włączą się do kontrofensywy planowanej
jakoby na linii Sanu. Niektórzy rowerami dotarli do Przemyśla, inni dostali się do Krzeszowa,
a nawet do Biłgoraja i Janowa Lubelskiego. 10-osobowa grupa zaczernian z Końca wyposażonych w rowery, traktami Lisnymi dojechała nawet aż do Kamienia Koszyrskiego na Wołyniu.
Dalsza ucieczka nie miała sensu. Po kilkunastu dniach, większość uciekinierów powróciła do
rodzinnych domów…
Koniec września 1939 r. SZKOŁY – KWATERĄ WEHRMACHTU. Niemcy zajęli budynki szkolne. Włamawszy się 27 września do kancelarii szkolnej w Trzebownisku żołdacy zniszczyli obrazy, krzyże, akta szkolne. Zabrano 20 ławek i przerobiono je na siedzenia do ciężarówek. Zajęcia szkolne podjęte z początkiem października odbywały się w wynajętych izbach w domach
prywatnych. Podobnie potraktowano szkoły w Nowej Wsi, w Jasionce oraz w Wólce. Po kilku
miesiącach do klas wróciły dzieci, ale tylko na chwilę; np. w Trzebownisku jesienią 1940 roku
okupant znów zajął szkolę na okres roku; w klasach kwaterowali żołnierze niemieccy albo służby budowlane zatrudnione przy lotnisku. Nauka realizowana okresowo w pomieszczeniach
zastępczych została mocno okrojona programowo; z katalogu przedmiotów usunięto historię
i geografię; zakazano śpiewania pieśni narodowych, usunięto przedwojenne podręczniki, zarekwirowano książki biblioteczne.
Początek października 1939 r. POWRÓT Z FRONTU. Plut. pchr. Kazimierz Firlej z 6 Pułku
Strzelców Podhalańskich, po kilkunastodniowym pobycie w szpitalu w Zamościu, który najpierw zajęła Armia Czerwona, a potem, przejęli te tereny Niemcy, zdecydował się na własną
rękę wracać w rodzinne strony. 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… Bronisław Smykała, kreślący wojen-
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ne losy zaczernian, po wnikliwych badaniach ustalił, iż w kampanii wrześniowej wzięło udział
łącznie 53 żołnierzy (zawodowi, mobilizacja i pobór). Do domu powróciło 28. Pięciu poległo, do
niewoli niemieckiej trafiło 9, do obozów w ZSRR – 3. Ośmiu żołnierzy zostało internowanych na
Węgrzech i w Rumunii. Najokrutniej obszedł się los z synami kołodzieja z Górki Andrzeja Słomki; trzech jego synów poszło na wojnę i trzech poległo: Jan, Władysław i Franciszek. Podobny
był żołnierski los mieszkańców innych trzebowniskich gromad. Przykładowo, do niemieckiej
niewoli trafił m.in. Stanisław Bereś, chłopski syn Jana i Katarzyny, pochodzący z Trzebowniska
(ur. 1910–1980). Po ukończeniu rzeszowskiego Seminarium podjął pracę nauczyciela w Nisku.
Zmobilizowany w sierpniu 1939, jako ppor. rezerwy trafił do 5 pułku Strzelców Podhalańskich
w Przemyślu; był dowódcą kompanii kolarzy; żołnierze jeździli rowerami, a on – motocyklem.
Po klęsce wrześniowej znalazł się w obozie jeńców dla polskich oficerów w Murnau w Bawarii,
uznawanym przez Niemców za wzorcowy oflag. W niewoli spędził całą wojnę. U jej schyłku
w obozie przebywało ponad 5400 żołnierzy WP, w tym 23 generałów. W październiku 1944 r.
trafiło tam 600 oficerów AK z Powstania Warszawskiego. 29 kwietnia 1945 r. oflag wyzwolili
Amerykanie; Stanisław Bereś wrócił do rodziny do Niska, z którym związał się na stałe. Godnie wpisał się w powojenne dzieje tej ziemi, m.in. jako organizator szkolnictwa zawodowego,
przez kilkanaście lat dyrektor i nauczyciel Technikum Elektrycznego w Nisku, ofiarny społecznik. W miarę szczegółowy bilans wojennych strat wśród mieszkańców gminy Trzebownisko
znaleźć można w ostatnich akapitach KALENDARIUM 1939–1944.
3 listopada 1939 r. ARESZTOWANIA POLSKIEJ INTELIGENCJI. W przeddzień Święta Niepodległości 11 listopada Niemcy przeprowadzili działania „represyjno-ostrzegawcze” wymierzone w polską inteligencję: duchownych, nauczycieli, lekarzy. 3 listopada w ŁĄCE aresztowano
proboszcza ks. Andrzeja Ostrowskiego i wikariusza ks. Jana Bieleckiego. Już poprzedniego dnia wieczorem z ZACZERNIA zabrano proboszcza ks. Jana Guzego i katechetę ks. Karola
Ożoga. 10 listopada odbyła się w powiecie akcja aresztowań nauczycieli. Niemcy zajeżdżali ciężarówką pod każdą szkołę i zwozili zatrzymanych do więzienia w Rzeszowie. Dziwnym trafem
opuszczono szkoły na trasie od Staromieścia do Nienadówki. Wszystkich osadzono w Zamku
Lubomirskich, codziennie rodziny donosiły paczki z żywnością. Starsze osoby zwolniono po tygodniu, młodsze po kilkunastu dniach. W zaczerskiej kronice szkolnej zapisano: Księży wypuszczono na wolność po sześciu dniach, kierownika szkoły dopiero po czternastu dniach.
Listopad 1939 r. PIONIERZY RUCHU OPORU. Wojciech Kuraś z Łukawca, wcześniej sierżant WP, jesienią 1939 roku namówił do wspólnego działania kilku znajomych – byłych zawodowych żołnierzy z naszego terenu. W tym gronie znaleźli się łukawianie: Edward Babiarz,
Władysław Barnat, Jan Noga. W tym samym czasie, w Zaczerniu, zawodowi wojskowi Józef
Porada i Stanisław Pukała też podjęli rozmowy w celu utworzenia podziemnej grupy oporu
przeciw okupantowi. Równolegle, gimnazjalny profesor Józef Stopa z Zaczernia oraz tutejsza
nauczycielka Helena Pohorska już późną jesienią 1939 r. podjęli współpracę z Edwardem
Brydakiem ze Staromieścia, sędzią Sądu Grodzkiego, który reprezentował grono założycieli
pierwszej regionalnej grupy konspiracyjnej nazwanej Organizacją Orła Białego (OOB). Były to
pierwsze kroki zmierzające do budowy na tym terenie struktur polskiego Państwa Podziemnego. Od stycznia 1940 roku, siły wojskowe podległe rządowi RP na Zachodzie nosiły nazwę
Związku Walki Zbrojnej; w lutym 1942 roku ZWZ przemianowano na Armię Krajową (AK).
Początek roku 1940. DECZYJA OKUPANTA O BUDOWIE LOTNISKA. Niemcy podjęli decyzję o budowie lotniska polowego między Nową Wsią a Jasionką, po lewej stronie drogi z Rzeszowa na Sokołów i Nisko. Grunty te (ok. 100 ha) należały do folwarku w Jasionce i były własnością
Jędrzejowiczów, a także do prywatnych gospodarzy. 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
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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 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. BRANKA NA PRZYMUSOWE ROBOTY. Już w marcu do Niemiec wyjechały
pierwsze transporty Polaków kierowanych tam na roboty w głąb Rzeszy. Gdy nie sprawdziła się
metoda wyjazdów dobrowolnych, od kwietnia 1940 r. wprowadzono przymusową wysyłkę. Za
plany wyjazdów odpowiedzialni byli sołtysi. Wkrótce branka na roboty w rolnictwie i przemyśle
III Rzeszy przybrała charakter masowy, a organizowały ją niemieckie urzędy pracy Arbeitsamt.
Najwięcej zaczerskich „niewolników” wysłano do III Rzeszy w maju 1940 r., w całym okresie
wojny ponad 50. Przed wywózką chroniło zatrudnianie w miejscowych zakładach; w przypadku
Zaczernia i Jasionki w grę wchodziły folwarki i gorzelnie Jędrzejowiczów. Powodem do ewentualnego skreślenia z listy na roboty mógł być też fakt pracy w rzeszowskiej fabryce silników (PZL)
bądź na kolei.
Marzec 1940 r. POMOC PRZESIEDLEŃCOM Z WIELKOPOLSKI. Nad Wisłok dotarła grupa
polskich rodzin przesiedlonych przez hitlerowców z terenu Wielkopolski do Generalnego Gubernatorstwa. Do parafii łąckiej trafiło kilkudziesięciu przesiedleńców z woj. poznańskiego.
Część została rozmieszczona w domach, inni znaleźli schronienie na organistówce. W kronice
parafialnej odnotowano m.in.: W sali parafialnej umieściliśmy dwie rodziny: Blaszków i Bednarków, razem 12 osób. Pochodzili z Witkowa k. Gniezna. Gromady zajęły się wyżywieniem biedaków
i zaspokojeniem pierwszych potrzeb.
Połowa marca 1940 r. RUSZYŁY PRACE PRZY LOTNISKU. 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, uprawiano tu m.in. buraki cukrowe i pszenicę (na dobrych
glebach od strony południowej), zaś od strony Jasionki (gleby bardziej piaszczyste) – owies
i ziemniaki. Wysiedlono mieszkańców kilkunastu gospodarstw Nowej Wsi i Zaczernia. Wkrótce,
na lewym brzegu potoku Czarna, od siedziby obecnego OKL oraz ogrodów Lechów i Tomaków w kierunku zachodnim wyrosło ok. 30 drewnianych 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 biegnącej wzdłuż lotniska stanął murowany
budynek komendantury lotniska. Grupa fachowców z niemieckich firm realizujących oraz nadzorujących prace budowlane kwaterowała w wielu domach Nowej Wsi, w domach wschodniej
części Zaczernia a także w kwaterach zajętych w Jasionce oraz w Wólce (w tym w zabudowaniach dworskich oraz szkolnych). Kwaterujących budowlańców szybko zastąpili niemieccy oficerowie oraz cywilni fachowcy z obsługi i dowództwa lotniska.
Kwiecień 1940 r. POWOŁANIE LOKALNEJ GRUPY KONSPIRACYJNEJ. W poszczególnych
miejscowościach powstają grupy założycielskie Związku Walki Zbrojnej. W Trzebownisku takie
działania podjął Bronisław Tomasik wspierany przez Franciszka Martynuskę ze Staromieścia. Wkrótce do grupy dołączyli: Leon Martynuska, Jan Kot, Stanisław Bereś, Kazimierz
Kret oraz inni młodzi ludzie wywodzący się z grona gimnazjalistów. Równocześnie, z polecenia por. Edwarda Brydaka, komendanta obwodu ZWZ, Franciszek Lang oraz Stanisław Wiśniowski (kierownik szkoły w Jasionce) przystąpili do koordynacji powołanych grup. Przyjęto
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plan objęcia wpływami Związku wszystkich sołectw. To był początek gminnej struktury wojskowej, która w następnych miesiącach przyjęła kryptonim Placówka „Jabłoń”.
27 czerwca 1940 r. WŁADZE PODLEGŁE OKUPANTOWI. W październiku 1939 roku utworzono niemiecką jednostkę administracyjną Generalne Gubernatorstwo, włączając doń znaczną część okupowanych ziem polskich. Generalnym gubernatorem został Hans Frank, mający
swą siedzibę w Krakowie. Jego zarządzeniem z czerwca 1940 roku 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 gromadach sołtysami byli: Łukawiec – Wojciech Kuraś, Jasionka – Sebastian Płonka, Nowa
Wieś – Jan Augustyn, Stobierna – Kazimierz Wilk, Terliczka – Wojciech Orzech, Trzebownisko
– Józef Motyka i Franciszek Pieczonka, Wólka – Antoni Lech, Zaczernie – kowal Wojciech
Bieniek. W Jasionce dalej działał posterunek policji, zwanej „granatową”; jej funkcjonariuszami pozostali byli funkcjonariusze polskiej policji przedwrześniowej. Jak podkreślił Czesław
Smykała opisujący przebieg okupacji hitlerowskiej („Zaczernie wczoraj i dziś”, Rzeszów 1988),
„prawie wszyscy przedwojenni policjanci mieszkający w Zaczerniu, odmówili służby mimo różnego
rodzaju szykan władz niemieckich”.
Wiosna 1940 roku. GMINA POD STAŁYM NADZOREM WOJSKA OKUPACYJNEGO. Na terenie gminy stale stacjonowały niemieckie oddziały wojskowe Wehrmachtu i Luftwafe. Przez cały
okres wojny niemiecka jednostka remontowa Wehrmachtu kwaterowała w Zaczerniu – w parku
oraz na terenach przyfolwarcznych, gdzie ustawiono kilka baraków oraz samochodów pełniących rolę warsztatów; obiekt dysponował własnym zasilaniem w prąd, co umożliwiło też nocne
oświetlenie całego fragmentu drogi przez centrum wsi. Komendantem jednostki remontowej
był oficer o nazwisku Lehmann, uważający Zaczernie za swą własność; egzekwował porządek
na drogach, a nawet w obejściach. Miało to i dobrą stronę. Wyremontowano główne drogi
i wprowadzono obowiązek ich zamiatania. Komendant biorąc odpowiedzialność za dyscyplinę we wsi, tym samym, wstrzymywał gestapo przed akacjami wymierzonymi w mieszkańców.
Żołnierze ale też pracownicy cywilni okupanta zatrudnieni przy budowie a potem eksploatacji
obiektów lotniskowych mieszkali w kwaterach zajętych w domach prywatnych. Na kwatery dla
oficerów zajęto izby w kilkunastu domach Nowej Wsi, w domach wschodniej części Zaczernia
(na tzw. Końcu) oraz w budynkach z południowej strony Jasionki (w tym w zabudowaniach
dworskich). Na kwatery dla Wehrmachtu bądź niemieckich służb budowlanych zajmowano
też okresowo sale szkolne w Trzebownisku, Nowej Wsi, Jasionce i Wólce pod Lasem, a nawet
w Stobiernej. Z tego też powodu niemal każdego roku zawieszano tam na kilka tygodni zajęcia
szkolne.
Rok 1940. KOPISTOWIE ZAMIESZKALI W ŁĄCE. W dawnych obiektach pofolwarcznych
w Łące zamieszkała rodzina Kopistów: Stanisław i jego żona Wacława. Przez lata przebywali
na Wołyniu, zatrudnieni w majątku Józin hr. Jozefa Potockiego. W 1926 roku przenieśli się do
Łańcuta, a w 1940 do Łąki. W tym czasie ich syn Wacław Kopisto, absolwent lwowskich uczelni,
uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r., poprzez Węgry i Francję znalazł się w Polskich Siłach
Zbrojnych w Anglii, w Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej. Po przeszkoleniu w zakresie
dywersji, włączony do specjalnej grupy cichociemnych. W początkach marca 1942 roku został
zrzucony na spadochronie w okolicach Grójca. Jako oficer Inspektoratu AK Łuck brał udział
w licznych akcjach AK Okręgu Wołyń. Wacław Kopisto pseud. Kra, został dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. W 1944 r. aresztowany przez NKWD. Przeszedł łagry Komi, Kołymy
i Magadanu. W grudniu 1955 r. wrócił do Rzeszowa, by wreszcie spotkać się z rodziną mieszkającą w Łące. Zmarł 28 lutego 1993; pochowany w alei zasłużonych cmentarza na Wilkowyi.
Rodzice Stanisław (zm. 1950) i Wacława (zm. 1960) leżą na cmentarzu w Łące.
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Lato 1940 roku. PRZYSPIESZENIE ROBÓT W JASIONCE. Okupant zintensyfikował roboty
przy lotnisku. Utworzono obóz pracy dla ok. 300 Żydów. Jak wspomina Bronisław Jakubowski z Wólki, 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, w lipcu 1942 roku
Żydów rozstrzelano w obrębie kompleksu zwanego „Bór”. Jak ustalił dr Andrzej Rurak, miejsce
Żydów w prowizorycznym obozie zajęli jeńcy radzieccy.
Wrzesień 1940 r. ZACZERNIANIE WŚRÓD PANCERNIAKÓW GEN. MACZKA. Polskie jednostki przerzucone z okupowanej Francji na wyspy brytyjskie weszły w skład nowej formacji
– I Korpusu Polskiego utworzonego w Anglii we wrześniu 1940 r. Wśród żołnierzy sformowanej
1. Dywizji Pancernej dowodzonej przez gen. Stanisława Maczka znaleźli się zaczernianie Stanisław Kloc, Franciszek Chmaj i Wojciech Rzeszutek. Towarzyszyli swemu dowódcy w szeregach 10 Brygady Kawalerii od początku wojny, później ewakuowani i internowani na Węgrzech.
W strukturach I Korpusu w Anglii znalazł się również m.in. por. Adam Jędrzejowicz, właściciel
majątku w Zaczerniu. Na wyspy dotarł też lotnik Stanisław Wójcik, syn nauczyciela w zaczerskiej szkole; wsławił się wkrótce w walkach powietrznych toczonych przez 304 Dywizjon Bombowy; został czterokrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych; zginął w kwietniu 1942 r. w trakcie nalotu na Rostock. Zaczernianie byli uczestnikami inwazji na Normandię oraz bitwy pod
Falaise. W innej ważnej bitwie koło Cramesnil zginął od pocisku moździerzowego kpr. Franciszek Chmaj. Po wojnie Kloc i Rzeszutek pozostali na Zachodzie.
Październik 1940 r. SABOTAŻ NA PŁYCIE LOTNISKA. Michał Bereś z kierownictwa ZWZ
Rzeszów–Północ skontaktował się z Janem Bieńkiem z Nowej Wsi, z poleceniem uważnej obserwacji przebiegu prac przy płycie lotniska. Roboty te realizowała firma francuska. Piotr Tomaka znający biegle język francuski, nawiązał kontakt z francuskimi robotnikami i zasugerował
zaniżanie cementu w betonie. Nadwyżki cementu zabierali wozacy z Terliczki i Nowej Wsi. W rewanżu, 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.
Jesień 1940 roku. ARESZTOWANIA W ŁUKAWCU. Gestapo aresztowało kilku mieszkańców
Łukawca pod zarzutem przechowywania broni. W lochach rzeszowskiego Zamku osadzono
Franciszka Kurasia (wkrótce nadeszła informacja o jego śmierci), oraz Ludwika Pęcka i Franciszka Pęcka (zamordowani w obozie koncentracyjnym Dachau), a także Antoniego Nogę,
którego też zabito w nieznanych okolicznościach.
Listopad 1940 r. GOTOWY PAS STARTOWY I PODSTAWOWE OBIEKTY LOTNISKOWE. Na
lotnisku prawie gotowy był już pas betonowy o długości 1200 m i szer. 40 m, niemal od samego
gościńca na Nisko w kierunku zachodnim. Drogę startową wytyczoną w 1940 roku wyposażono
również w podziemny system roztapiania lodu i śniegu. Przekonano się o tym 70 lat później,
w trakcie remontu pasa OKL. Obok głównej płyty betonowej powstała drewniana konstrukcja
drugiego zapasowego pasa (ok. 750 x 30 m). Wytyczono też drogi kołowania oraz postoju samolotów, pokryte zwykle masą bitumiczną. Jako materiału utwardzającego wykorzystywano
gruz ze zburzonych żydowskich kamienic w Rzeszowie. Lotnisko posiadało własne zasilanie
w energię elektryczną, własne wodociągi (studnie głębinowe). 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 Blue Diamond). W następnych miesiącach wykonano ponadto inne obiekty
towarzyszące lotnisku. I tak, za Sokołowem, w lasach Górna powstał ośrodek szkoleniowo-wy-
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poczynkowy dla pilotów Luftwaffe. W Górnie zlokalizowano siedzibę dowództwa ogromnego
poligonu doświadczalnego Truppenübungsplatz Luftwaffe Górno. (Po wojnie, w poniemieckim
ośrodku w Górnie urządzono sanatorium przeciwgruźlicze, a na początku XXI wieku hospicjum).
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. Kilkanaście
wysiedlonych rodzin znalazło schronienie w domach mieszkańców gminy Trzebownisko.
12 marca 1941 r. UCIECZKA WIĘŹNIA Z RZESZOWSKIEGO SZPITALA. 23 września 1940 r.,
w wyniku „wsypy” gestapo aresztowało członków ZWZ Leona Martynuskę ze Staromieścia
i Bronisława Tomasika z Trzebowniska. 20-letni Bronek w czasie przesłuchań i tortur na komendzie na Jagiellońskiej wyskoczył przez otwarte okno z drugiego pietra. Połamany i nieprzytomny trafił do szpitala przy ul. Szopena. Tam pozostawał przez kilka miesięcy, będąc pod
stałym nadzorem granatowej policji. Jego przyjaciele z konspiracji Stanisław Bereś „Dziad”
i Franciszek Martynuska obmyślili i urządzili akcję ucieczki. W nocy z 11 na 12 marca przez
okno w łazience Tomasik wydostał się na zewnątrz, gdzie odebrali go koledzy. Potem ukrywali
go znajomi z Pobitnego, a następnie z Łąki (mieszkanie Józefy Dudek). Bronisław Tomasik
przeżył okupację, po wojnie ukończył Wydział Lekarski UJ. Zmarł w 2004 roku w Krakowie, pochowany na Cmentarzu Rakowickim.
Marzec 1941 r. LOTNISKO GOTOWE DO WALKI. Także obiekty obydwu stobierskich szkół
zajęli żołnierze niemieccy. Była to, przerzucona z Francji, specjalistyczna jednostka przygotowana do obsługi samolotów (tankowanie benzyny do maszyn).
Kwiecień 1941 r. DRUKARNIA PROPAGANDOWA W STOBIERNEJ. W pomieszczeniach
zlewni mleka na Zadworze (po II wojnie budynek rozbudowano; pełni rolę Domu Ludowego),
okupant urządził polową drukarnię. Powielano tu różne druki propagandowe, m.in. ulotki w języku rosyjskim dostarczane potem na lotnisko w Jasionce. Były następnie zrzucane z samolotów nad terenami okupowanymi, a zwłaszcza w strefie frontowej na wschodzie.
10 kwietnia 1941 r. NIEWOLNICZA PRACA JUNAKÓW. Do prac budowlanych na lotnisku
w 1940 i 1941 roku wykorzystywano także junaków z obozu „Baudienst”, wcielanych na 9 miesięcy do służby budowlanej. Opisał to w swych wspomnieniach Bronisław Szuberla z Łukawca.
Razem z kolegami ze wsi Józefem Peszko i Władysławem Ząbkiem, 10 kwietnia 1941 r. został
zakwaterowany w rzeszowskim obozie „Baudienst” w koszarach na Lwowskiej. Tam spotkał innych znajomych z okolicy, m.in. Tadeusza Gawła, Henryka Malickiego i Tadeusza Rejmana
z Palikówki oraz Jana Nawrota i Tadeusza Pieczonkę z Nowej Wsi. Junaków wykorzystywano
do robót na lotnisku oraz do innych pilnych prac: przy nawierzchni ulicy Hetmańskiej, na placu
Fabryki Cegielskiego, przy rozładunku pociągów, odśnieżaniu głównych tras przelotowych, itp.
Z samego Zaczernia do oddziałów „Baudienst” wcielono ogółem grupę 40 chłopców w wieku
14–17 lat, z Wólki około dziesięciu.
Kwiecień roku 1941. DROGĘ DO JASIONKI POKRYTO ASFALTEM. 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. Widocznie
nasilił się ruch pojazdów na głównych trasach; podążały nimi na wschód kolumny zmotoryzowane wojska. Z poszczególnych wsi zabrano po kilka – kilkanaście furmanek z końmi i woźnicami do przewozu amunicji. Piętnaście wozów i 22 konie z Zaczernia znalazły się aż w okolicach
Leżajska. To nie budziło wątpliwości – Niemcy planowali atak na Wschód. 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”.
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Wiosna 1941 r. STOBIERSCY ZAKŁADNICY WYWIEZIENI DO OŚWIĘCIMIA. Zapis z kroniki
szkoły w Stobiernej: Na posterunek w Jasionce a stamtąd do Rzeszowa zabrano dziesięciu zakładników. Stało się tak w związku z uszkodzeniem kabla telefonicznego na linii Rzeszów – Sokołów.
Wywieziono wszystkich do Oświęcimia, skąd wróciło po wojnie tylko dwóch (…). Listę zakładników
sporządził sołtys Wilk Kazimierz, zabity przez partyzantów na swym podwórzu jesienią 1943 roku.
Niedziela, 22 czerwca 1941 r. RUSZYŁA OPERACJA BARBAROSSA. Wczesnym rankiem
mieszkańców całej okolicy obudził ryk samolotów startujących z jasioneckiego lotniska. O godzinie 3.15 rozpoczął się atak III Rzeszy na Związek Radziecki. Dopiero w dzień ludzie zauważyli,
że nocą ścięto wszystkie rosnące jeszcze lipy przy sokołowskim trakcie – od ostatnich domów
Nowej Wsi po dwór w Jasionce. Część drzew usunięto już kilka miesięcy wcześniej przy modernizacji i poszerzaniu sokołowskiego traktu.
Jesień roku 1941. W SĄSIEDZTWIE ŻOŁNIERZY OKUPANTA. 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. Jeden z incydentów tak opisuje 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…
Styczeń – listopad 1942 r. HOLOKAUST RZESZOWSKICH ŻYDÓW. MORD NA MIESZKAŃCACH STOBIERNEJ NARODOWOŚCI ŻYDOWSKIEJ. Zarządzeniem niemieckiego komendanta
Rzeszowa, w maju 1941 roku w mieście utworzono dzielnicę żydowską. Teren getta składający
się z 24 ulic i 2 placów, od stycznia 1942 roku był izolowany i odgrodzony murem od pozostałych dzielnic. Tylko tutaj, w koszmarnych warunkach, mogli wegetować żydowscy obywatele
Rzeszowa (przed II wojną w Rzeszowie mieszkało 13 tys. obywateli polskich narodowości żydowskiej). Ponadto, od kwietnia 1942 roku do getta zaczęto zwozić Żydów z terenu podrzeszowskich gmin; trafiło tu m.in. ponad dwustu obywateli narodowości żydowskiej z terenu gminy Trzebownisko (wg dostępnych danych z 1939 roku, w obrębie parafii Stobierna mieszkało
130 Żydów, zaś w obrębie parafii łąckiej – 16). Z Zaczernia do getta zabrano 2 rodziny żydowskie (6 osób). W czerwcu 1942 r. liczba mieszkańców żydowskiego getta w Rzeszowie osiągnęła
29 tysięcy. Jednakże już w lipcu 1942 r., połowę z nich w trzech transportach przewieziono do
obozu w Bełżcu i zagazowano; kilka tysięcy rozstrzelano w głogowskim lesie. Kolejne deportacje miały miejsce w sierpniu i w listopadzie 1942 r. Ostateczna likwidacja Westgetta i „problemu
żydowskiego” nastąpiła na początku września 1943 r.; w mieście pozostało 250 Żydów. Niektórzy mieszkańcy pochodzenia żydowskiego, znający dobrze okolicę, próbowali za wszelką cenę
ratować życie. W pobliżu Stobiernej ukrywała się grupa 16 osób: chodzi o małżonków Jankel
wraz z dwojgiem dzieci, Izraela Ribnera i trzech członków jego rodziny a także Futersaga Ribnera oraz siedmiu członków jego rodziny. Wszyscy zostali zamordowani w 1942 r. i zakopani
w Lasku Cisowskim. Na wiosnę 1943 r. zabito kolejne dwie rodziny żydowskie: kobiety o nazwisku Schleifstein (matka i córka) oraz rodzinę Ślamak (matka i syn). W sprawie mordu na stobierskich Żydach, już po wojnie, WUBP prowadził śledztwo, zakończone wyrokiem skazującym.
Stobierskie domy opuszczone przez mieszkańców narodowości żydowskiej zajęły rodziny wysiedlone z Bojanowa, Kamienia i Nartu, z terenów, gdzie Niemcy organizowali ogromny poligon
doświadczalny Truppenübungsplatz Luftwaffe Górno. Czytaj też zapis pod datą: Rok 1950.
14 lutego 1942 r. PLACÓWKA ARMII KRAJOWEJ O NAZWIE JABŁOŃ. Związek Walki Zbrojnej 14 lutego 1942 r. przemianowany został na Armię Krajową. Komendantem Placówki AK
w gminie Trzebownisko został kierownik szkoły w Jasionce Stanisław Wiśniowski „Wrzos”,
„Kłos”. Zastępował go Włodzimierz Maurer „Bór”. W skład komendy Placówki weszli ponadto:
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Stanisław Porada (oficer ds. uzbrojenia), z Łukawca Wojciech Kuraś, który przyjął pseudonim konspiracyjny „Orzeł” i pełnił równocześnie zadania kwatermistrza Placówki, 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 całym okresie wojny, grupowała – jak wyliczył Franciszek Sagan, autor monografii o AK – ok. 280 zaprzysiężonych żołnierzy.
Nieco inne dane cytuje Andrzej Zagórski w opracowaniu „Z działalności Armii Krajowej” („Dzieje
Rzeszowa”, t. III). Według jego informacji na dzień 2 stycznia 1944, a więc już po scalenia AK
z Batalionami Chłopskimi, Placówka „Jabłoń” liczyła 4 plutony oraz 368 żołnierzy i oficerów. Nie
we wszystkich wioskach udało się stworzyć samodzielne plutony gdyż w Stobiernej–Krzywem
oraz w Trzebownisku, część mieszkańców była mocno związana z przedwojenną lewicą, a także
z ruchem chłopskim (Łukawiec, Nowa Wieś). Najliczniejszy pluton AK, w maksymalnym składzie
108 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) zgromadził 44 żołnierzy, zaś na stanie plutonu ŁUKAWIEC – TERLICZKA (Edward Babiarz) znalazły się ogółem 42 osoby. Do plutonu JASIONKA – STOBIERNA (Jan
Słonka) udało się przez cały okres wojny zwerbować i zaprzysiąc 29 żołnierzy, w tym także
mieszkańców Wólki. Niektórzy badacze tematu, kwestionują powyższe dane, jako zawyżone.
Przykładowo, cytuje się wcześniejsze publikacje dotyczące plutonu zaczerskiego, w których to
wspomina się o 60 zaprzysiężonych żołnierzach AK. Dziś, nie sposób rozstrzygnąć, kto ma rację. Dlatego poniżej udostępniam w całości zebrane listy, wychodząc z założenia, iż lepiej kogoś
nieopatrznie dopisać, niż inną osobę, naprawdę zasłużoną, pominąć.
II wojna. STAN I PLUTONU – TRZEBOWNISKO – NOWA WIEŚ. Jak podaje Franciszek Sagan,
autor monografii o AK w obwodzie rzeszowskim, dowódcą plutonu Nowa Wieś – Trzebownisko
był pchr. 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.
W skład plutonu nr I w całym okresie wojny wchodzili następujący mieszkańcy Trzebowniska
(w kolejności alfabetycznej): Stanisław Bereś, Marian Ćwiok, Jan Kot, Zofia Kot, Stefan Kopeć,
Kazimierz Kret, Jakub Pieczonka, Ludwik Pieczonka, Waldemar Pieczonka, Jan Rzucek, Stanisław Szczepanik, Wojciech Szwagiel, Tadeusz Szwagiel, Bronisław Tomaka, Jan Tomaka, Piotr
Tomaka, Stanisław Tomaka, Bronisław Tomasik, Kazimierz Tomasik, Kazimierz Trzyna. Z terenu Nowej Wsi przysięgę żołnierzy AK złożyli: 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. Spis ten sporządzili: Jan Bieniek „Pantera” i Jakub Pieczonka.
II wojna. STAN II PLUTONU – ŁUKAWIEC – TERLICZKA. Z informacji przekazanych przez
Tadeusza Kurasia i Stanisława Pietraszka, wynika, że na stanie Plutonu II, uwzględniając cały
okres hitlerowskiej okupacji, widniało 42 żołnierzy: z Łukawca 37 i 5 z Terliczki. Dowódcą oddziału był Edward Babiarz „Memo”. Drużynami dowodzili: Władysław Barnat „Baca”, Wojciech
Sowa „Buk” Władysław Gaweł „Długi”, Jan Noga „Ryś” oraz Józef Więcek. Z Łukawca do AK należeli (w kolejności alfabetycznej): Edward Babiarz, Antoni Balawander, Antoni Barnat „Sławomir”, Władysław Barnat „Baca”, Stefan Chmiel, Bronisław Cisło, Władysław Drzał, Władysław
Gaweł „Długi”, Michał Jałówka, Zbigniew Kasiak „Lipa”, Jan Kluz, Andrzej Kuraś, Tadeusz Kuraś
„Jeleń”, Wojciech Kuraś „Orzeł”, Andrzej Kuźniar, Józef Kuźniar, Andrzej Lech, Andrzej Michałek, Onufry Michałek, Stefan Michałek, Franciszek Miś, Jan Miś, Józef Miś, Jan Noga „Ryś”, Józef
Nowak, Tadeusz Noworól, Andrzej Pachorek, Tadeusz Pęcak, Helena Pisarek „Hela”, Stanisław
Rzeszutek, Maria Tomczyk ”Sęp”, Tadeusz Siwy, Wojciech Sowa „Buk”, Władysław Ślęzak, Michał
Tomaka, Józef Więcek. We wspólnym plutonie nr II byli też żołnierze z Terliczki: Franciszek
Kula, Stanisław Kuźniar, Franciszek Orzech, Józef Orzech, Stanisław Pietraszek „Pokrętka”
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II wojna. STAN III PLUTONU – ZACZERNIE. Dowódca Stanisław Pukała „Czarny”, jego zastępca Michał Kubas „Woś”. Skład plutonu odtworzyli po latach Gabriel Cieśla i Józef Porada.
Doliczyli się 108 żołnierzy, byli to: Genowefa Błoniarz, Stanisława Błoniarz „Lauta”, Władysław
Błoniarz „Karo”, Wojciech Błoniarz „Kłos”, Zofia Błoniarz „Wara”, kpr. Stanisław Bieniek, Władysław Bieniek, Walenty Bobeł, Katarzyna Chmaj, Stanisław Chmaj „Kos”, Gabriel Cieśla „Sarna”,
Wincenty Cieśla, Stanisław Czarnik, Roman Czech, Stanisław Czekański, ks. Michał Dobrzański
„Kara”, Michał Dudek „Wrzos”, Bronisław Dynia, Wincenty Dynia, Franciszek Firlej, Franciszek
Furman „Kotara”, Stanisław Furman „Kozioł”, Józef Górak, Jan Grata, Michał Grata, Stanisław
Kamiński „Doktor”, Stanisław Kamiński s. Marcina, Wojciech Kamiński, Jakub Kloc, Jan Kloc „Słowik”, Józef Kloc „Ter”, Stanisław Kloc s. Jakuba, Stanisław Kloc s. Jana, Tadeusz Kloc, Leszek Kluz
„Rybak”, Franciszek Kot „Pilot”, Jan Kot, Michał Kubas „Woś”, Henryk Litwin, Józef Marynowski
„Koło”, Władysław Micał, ks. Marcin Myszak, Jan Niemiec, Jan Niemiec s. Wincentego, Janina Niemiec „Lama”, Józef Niemiec „Płetwa”, Stanisław Noworul, Genowefa Paja, Franciszek Paja, Bolesław Piątek, Wincenty Piątek, Stanisław Pieczonka, Helena Pohorska, Franciszek Polak, Henryk
Polak „Łoś”, Jan Polak „Łoza”, Jan Polak „Piskor”, Jan Polak „Pal”, Jan Polak „Piskor”, Józef Polak
„Dąb”, Stanisław Polak „Bar”, Wojciech Polak „Karb”, Józef Porada s. Franciszka, Józef Porada s.
Jana, Franciszek Porada, Stanisław Porada „Orczyk”, Tadeusz Porada „Wilk”, Wojciech Porada
„Jastrząb”, Jan Probola „Wrona”, Stanisław Probola, Zygmunt Probola, Franciszek Prusak „Cegła”, Stefania Prusak „Sęp”, Stanisław Pukała „Czarny”, Wincenty Pukała, Stanisław Pustelak,
Zofia Pustelak „Kawa”, Franciszek Pyrcz „Lina”, Sebastian Pyrcz, Franciszek Rusznica, Stanisław
Rząsa „Lampa”, Tadeusz Rzeszutek „Źródło”, Władysław Rzeszutek „Jurek”, Franciszek Sala, Józef Skała, Zofia Skała, Anna Słonka, Franciszek Słonka, Jan Słonka, Wincenty Słonka, Jan Sołtys,
Jan Sołtys „Rak”, Wojciech Sołtys „Woda”, Anna Stopa „Motyka”, Edward Stopa „Róg”, Eugenia
Stopa, Franciszek Stopa, Jan Stopa „Kiełb”, Józef Stopa „As”, Józef Stopa s. Jana, Maria Stopa,
Stanisław Stopa „Orbita”, Franciszek Surowiec „Gar”, Irena Szeliga-Paja, Stanisław Szymański
„Korek”. Z Górki Zaczerskiej pochodzili: Stanisław Czekański, Stanisław Grzek, Franciszek Kot,
Tadeusz Stonka i Władysław Stonka. Na dowódców drużyn przeszkolono: Tadeusza Rzeszutka,
Jana Polaka, Józefa Marynowskiego, Józefa Poradę, Stanisława Bieńka, Wincentego Cieślę.
II wojna. STAN IV PLUTONU – STOBIERNA – JASIONKA (WÓLKA). Ogółem zaprzysiężono
29 żołnierzy: ze Stobiernej – 22 i 7 z Jasionki. Dowódcą oddziału był Jan Słonka, a później plut.
Józef Bieniek, brat Jana Bieńka, dowódcy Plutonu I z Nowej Wsi. Funkcję zastępcy dowódcy pełnił Stanisław Drupka ps. Wiatr ze Stobiernej. Jak ustalił Franciszek Sagan powołując się na dane
przekazane przez Stanisława Zająca oraz Juliana Warchoła, członkami plutonu nr IV byli następujący mieszkańcy Jasionki i Wólki: Bronisław Cisło (Wólka Podleśna), Maria Dziubińska „Sarna”, Włodzimierz Mauer „Bór” (był zastępcą komendanta Placówki „Jabłoń”), Franciszek Mroczka, Włodzimierz (Władysław?) Szymański, Stanisław Wiśniowski „Wrzos” (dowódca Placówki
„Jabłoń”) oraz Stanisław Zając, syn Franciszka, b. długoletniego kierownika szkoły. Według tego
samego źródła, w szeregach plutonu nr 2 z terenu Stobiernej działali: Jan Bednarz „Flinta”,
Stanisława Bielecka „Anielka”, Józef Drupka „Kłos”, Maria Drupka „Bławatek”, Stanisław Drupka
„Wiatr”, Franciszek Durek „Grajek”, Bolesław Dziągwa „Imadło”, Kazimierz Dziągwa „Ząb”, Józef
Górak „Rogacz”, Antoni Puzio, Michał Rydz, Bronisław Sierżęga „Pszczoła”, Mieczysław Sierżęga „Ćmiel”, Leon Sokołowicz „Pyrka”, Franciszek Sytuła, Julian Warchoł „Osa”, Edward Wiącek
„Kowadło”, Franciszek Wilk „Brzoza I”, Jakub Wilk „Brzoza”, Jan Wilk „Buk”, Stanisław Wilk, Wojciech Wilk „Zając”. Jak natomiast podaje Bronisław Jakubowski, kronikarz Wólki, do plutonu AK
któremu przewodził wymieniony Bronisław Cisło z Wólki, należeli jeszcze inni wólczanie: Jan
Cisło, Bronisław Ożóg, Tadeusz Jakubowski, Edward Jakubowski i Roman Bojda z Pogwizdowia.
II wojna. STAN V PLUTONU – ŁĄKA. Z informacji udostępnionych przez Romana Pieczonkę
i Ludwika Wisza wynika, że na liście tego pododdziału znajdowało się 53 żołnierzy. Dowódca – plut. Antoni Magierski „Ryś”. Jego podkomendni to: Franciszek Ataman „As”, Józef Ataman „Adam”, Stanisław Bojda „Bocian”, Bronisław Ciasnocha „Lisowicz”, Franciszek Ciasnocha
„Kruk”, Jan Czyrnik „Zawór”, Władysław Czyrnik „Oset”, Jan Czubek, Stanisław Domino „Sarna I”,
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Jan Dudek „Demon”, Józef Dudek „Tur”, Franciszek Dudek „Wilk”, Mieczysław Dudek „Sowa”,
Władysław Dudek , Jan Drzał „Rawicz”, Józef Dubiel „Psota”, Stanisław Dubiel „Żubr”, Stanisław
Golonka „Beton”, Franciszek Jaworski „Mułowaty”, Wawrzyniec Kloc „Kozica”, Stanisław Kosiba
„Kos”, Józef Kurdziel „Torus”, Władysław Kuźniar „Rysiek, Franciszek Lech „Łabędź,”, Antoni Magierski „Ryś”, Stanisław Magierski, Jan Migut „Zawieja”, Jan Noworól „Trawa”, Andrzej Orzech
„Czapla”, Józef Orzech „Pilot”, Wincenty Orzech „Dąb”, Władysław Orzech „Szot”, Michał Pasek
„Tygrys I”, Roman Pieczonka „Tra”, N. Pieczonka „Łobuz”, Józef Piekło „Słaby”, Stanisław Pietraszek „Wiatr”, Antoni Porada „Żbik”, Władysław Porada „Niewiadomski”, Józef Puc „Zbigniew”,
Mieczysław Puc „Piorun”, Franciszek Szuberla „Lis II”, Władysław Szuberla „Bolek”, Franciszek
Ślęzak „Lis I”, Wincenty Ślęzak „Klamra”, Władysław Ślączka „Góra”, Franciszek Trojlich „Tygrys
II”, Jan Urban „Szofer”, Jan Wilk, Stanisław Wilk „Dzik”, Ludwik Wisz „Wilwa”, Andrzej Wołos „Sarna II” (wykaz nieznacznie skorygowano po porównaniu z listą odnalezioną w trakcie rozbiórki domu Władysława Porady w Łące).
Połowa lutego 1942 roku. LEWICA TEŻ KONSPIRUJE. W Trzebownisku w mieszkaniu Franciszka Beresia powołano lokalne struktury lewicowego ruchu oporu. Na spotkanie przybył
Augustyn Micał, pochodzący z Boguchwały, członek tzw. grupy inicjatywnej polskich komunistów, przybyły z ZSRR i zrzucony na spadochronie w lasach sandomierskich. W konspiracyjne
działania lewicy zaangażowali się b. członkowie i sympatycy przedwojennej komórki KPP z terenu gminy, m.in.: Franciszek Bereś, Józef Kogutek, Antoni Puzio, Wojciech Tomaka, Andrzej Tomasik, Wojciech Szczepanik, Piotr Wisz. Bereś, Kogutek i Puzio delegowani zostali
do składu okręgowych władz nowej partii – Polskiej Partii Robotniczej oraz w skład dowództwa
jej struktury zbrojnej – Gwardii Ludowej.
Luty 1942 – sierpień 1944 r. PUNKT KONTAKTOWY W CIEPLARNI. Działający w konspiracji zaprzysiężeni żołnierze AK przechodzili szkolenie bojowe i sanitarne. W Zaczerniu umiejętności posługiwania się bronią uczyli: Stanisław Pukała, Michał Kubas, Jan Polak i Wincenty Pustelak, a w Tajęcinie Wincenty Cieśla. Szkoleniem sanitarnym zajmował się pracownik
szpitala Stanisław Kamiński, zwany „doktorem”. Broń zdobywano lub kupowano najczęściej
od żołnierzy i ludzi obsługi lotniska. Konspiratorom z Zaczernia udało się tą drogą pozyskać
12 karabinów i kilkanaście rewolwerów. Rozprowadzano ulotki i prasę podziemną, prowadzono nasłuch radiowy. Prasę pobierano z punktu kontaktowego zlokalizowanego w cieplarni Zająców w Jasionce a także z folwarcznej cieplarni; wydawał ją ogrodnik Władysław Szymański
z Zaczernia. Zadanie kuriera roznoszącego ulotki i prasę podziemną realizował m.in. Stanisław Rząsa z Zaczernia. Misję tę ułatwiał mu fakt, iż dysponował dwoma legitymacjami, które
zezwalały mu na przebywanie w terenie: legitymacją rzeczoznawcy chorób pszczelich na gminę
Trzebownisko oraz legitymacją osoby skupującej jaja. W wojennych wspomnieniach napisał:
W terenie poruszałem się przeważnie na rowerze, a drobne pisma przewoziłem w bucie, który posiadał dwie podeszwy. Gazetki chowałem pod podszewkę marynarki na plecach…
Koniec maja 1942 r. ŁAPANKI NA PRZYMUSOWE ROBOTY W GŁĄB RZESZY. 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 z Nowej Wsi. – Pracowałam w gospodarstwie bauera. Tam spotkałam kilku polskich
rówieśników z rożnych stron. Po wojnie znalazłam się w amerykańskiej strefie. Do domu wróciłam
dopiero w październiku 1945 roku… Na roboty trafił też m.in. Józef Bereś s. Jana z Trzebowniska. Pracował w gospodarstwie bauera w Turyngii, stamtąd uciekł i wrócił nad Wisłok. Wkrótce
został aresztowany w wyniku denuncjacji przez osobę z sąsiedniej wsi; po dwutygodniowych
torturach na rzeszowskim Zamku znalazł się w transporcie do obozu w Oświęcimiu; znów postanowił uciekać; wyskoczył z pędzącego pociągu i cudem uniknął śmierci. Szczęśliwie dotrwał
końca wojny. W 1945 r. wyjechał do Wrocławia, gdzie założył rodzinę.
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Czerwiec 1942 r. ŚWIADECTWA PO NIEMIECKU. Okupacyjne władze szkolne poleciły nauczycielom wydawać świadectwa i wszelkie inne dokumenty w języku niemieckim. Nazwę Rzeszów zastąpił Reichshof.
Czerwiec 1942 r. ZBROI SIĘ GWARDIA. Lewicowy ruch oporu mógł liczyć na wsparcie swych
działań przede wszystkim wśród części mieszkańców Trzebownisku i Stobiernej. Organizacji
piątek Gwardii Ludowej podjął się Stanisław Szybisty ze Stobiernej, przed wojną działacz
ZMW „Wici”. W pierwszej kolejności zwerbował on do konspiracji zbrojnej swych kolegów „wiciarzy” z przysiółka Stobierna–Krzywe. Natomiast działania polityczno-programowe, w tym
bieżący kontakt z władzami regionalnymi PPR, koordynowali Józef Kogutek oraz Franciszek
Bereś z Trzebowniska. W domu Beresia zlokalizowana była tzw. przejazdówka: tutaj wielokrotnie odbywały się narady kierownictwa Okręgu PPR i GL, pod ten adres dostarczano i kolportowano dalej broń oraz wydawnictwa konspiracyjne. Franciszek Bereś wraz z żoną Anielą wpadli
w szpony gestapo tuż przed wyzwoleniem, w kwietniu 1944 roku; On zginął w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen, Ona przeżyła obozy w Pustkowie, Oświęcimiu i Ravensbrück. Józef
Kogutek szczęśliwie umykał z rąk siepaczy; w odwet faszyści zamordowali jego Ojca i trzech
Braci, Matka Maria Kogutek przeszła obozy koncentracyjne Pustków – Oświęcim – Ravensbrück (nr więźnia 47467).
Lato roku 1942. PODZIEMIE ZBIERA PLANY I INFORMACJE O LOTNISKU. 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 okolicznych miejscowości, zakonspirowani w AK. Dowódca plutonu Trzebownisko – Nowa Wieś Jan Bieniek w swych
wspomnieniach wymienia m.in.: Zofię Kloc, Franciszka Augustyna, Stanisława Poźniaka,
Marię Błoniarz. Sporządzili oni plany rozmieszczenia baraków i bunkrów. Spisywali ilość samolotów i ich rodzaje, stan obsługi i ochrony lotniska, rozmieszczenie artylerii przeciwlotniczej
i karabinów maszynowych. W monografii zaczerskiej OSP odnotowano: Szczególne zasługi na
rzecz struktur ruchu oporu w zakresie wywiadu, magazynowania i transportu świadczyły miejscowe
jednostki straży pożarnej. Często szkolenia strażackie stanowiły pretekst do ćwiczeń grup bojowych,
Legitymacje strażackie upoważniały do poruszania się po godzinie policyjnej.
7–19 lipca 1942 r. W BORZE MASOWO MORDOWANO ŻYDÓW. Miejscem ostatniego spoczynku kilku tysięcy rzeszowskich Żydów stał się las w Borze koło Głogowa Młp. W okresie
od 7 do 19 lipca przewieziono tu i rozstrzelano ok. 5 tys. Żydów. W większości byli to starcy,
kobiety i dzieci. Dorosłych, w liczbie ok. 14 tysięcy, w trzech transportach kolejowych przewieziono w tym samym czasie do obozu w Bełżcu i zagazowano. Kolejne dwa transporty – w sierpniu i w listopadzie spowodowały, że getto uległo całkowitej likwidacji w ramach „Ostatecznego
Rozwiązania Kwestii Żydowskiej”. W swej zaczerskiej monografii Bronisław Smykała napisał:
Wspomina Maria Porada: Gdy chciałam pójść do babci mieszkającej przy szosie (na Głogów), mama
nie wyrażała zgody mówiąc: dzisiaj nie możemy tam iść, bo oni bardzo jęczą… Oni, to oczywiście Żydzi, wiezieni na rozstrzelanie, płaczący i odmawiający modlitwy… Wspomina tamte dni inny mieszkaniec Zaczernia Władysław Dynia: Często, gdy bawiliśmy się z kolegami, dochodziły do naszych
uszu żydowskie lamenty, jednak zanim dobiegliśmy do szosy, kolumna samochodów wioząca Żydów
już przejechała…
Koniec lipca 1942 r. FELDMARSZAŁEK GOERING Z WIZYTĄ W JASIONCE. W meldunkach
z lotniska 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. W Jasionce kilkakrotnie lądował feldmarszałek
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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.
Lato 1942 r. NASŁUCH RADIOWY W ŁUKAWCU I NA ZACZERSKIEJ PLEBANI. Przez cały
okres okupacji, członkowie plutonu AK w Łukawcu mieli do dyspozycji odbiornik radiowy, skąd
czerpano bieżące informacje o sytuacji na frontach. Radio obsługiwał i notatki sporządzał nauczyciel Kazimierz Kazieńko (w latach 1936–1939 kierownik szkoły). Przez dłuższy czas radio
przechowywano w zabudowaniach Wojciecha Kurasia, kwatermistrza gminnej Placówki „Jabłoń”. Później odbiornik ukryto w Domu Gromadzkim. W nasłuchu radiowym prowadzonym
w Zaczerniu znaczącą rolę odegrali kapłani parafii ks. Michał Dobrzański i ks. Marcin Myszak.
Stanisław Polak wspomniał po latach: Ksiądz Myszak mieszkający w wikarówce ukrywał odbiornik
pod umywalką, a później przeniósł go do przykościelnej kaplicy grobowej Jędrzejowiczów i schował
za ołtarzem… Drugi odbiornik ukryty był w ziemiance za stodołą u prof. Jana Stopy. Odbiornik
ten wykradziono Niemcom z magazynu przy Jagiellońskiej.
Sierpień 1942 r. SABOTAŻ W MAGAZYNIE BOMB. Jedną z pierwszych akcji sabotażowych
Placówki „Jabłoń” było wysadzenie magazynu bomb zlokalizowanego na tarasie tuż nad brzegiem Wisłoka, miedzy 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 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.
Sierpień 1942 r. „PIĄTKA” SZARYCH SZEREGÓW. Z inicjatywy Edwarda Więcka, syna legionisty, grupa nastolatków spotykała się na łukawskim pastwisku pod pretekstem treningów
drużyny piłkarskiej. W grupie tej znaleźli się m.in.: Tadeusz Lech, Bolesław Wiercioch, Antoni
Barnat (Tosiek), Edward Rogala, Franciszek Piekło, Bogusław Szuberla. Wspólne rozmowy
a także spotkania w Domu Kultury, a potem w domu Wierciocha, doprowadziły do zaprzysiężenia żołnierzy AK – Szare Szeregi i utworzenia komórki organizacyjnej „piątki”. Jak przypomniał
w swej książce Szuberla, każdy członek grupy miał przydzielone zadania konspiracyjne (Lech
werbował nowych ludzi podziemia na naszym terenie, Wiercioch zbierał informacje o produkcji
w Zakładach Lotniczych, gdzie pracował, Rogala zajął się zdobywaniem broni, Szuberla penetrował transporty kolejowe, za pośrednictwem swych kuzynów Brydaków, zatrudnionych jako
maszyniści). Łączniczką z kierownictwem w Krakowie była siostra Więcka – Krystyna.
Koniec sierpnia 1942 r. ZAMORDOWANIE ŻYDOWSKIEJ RODZINY W WÓLCE. Mimo bezwzględnego nakazu stawienia się w rzeszowskim getcie, mieszkająca od lat w Wólce pod Lasem
5-osobowa żydowska rodzina (matka, dwie dorosłe córki i dwójka dzieci), zdecydowała się cudem przetrwać. Przez całe lato kobiety ukrywały się w zbożach w okolicy Wisłoka, a potem – po
żniwach – w nadbrzeżnych krzakach. Mieszkańcy ukradkiem dostarczali im jedzenie. W końcu
jednak, ukrywających się wytropił niemiecki patrol gestapowców z psem. Całą piątkę rozstrzelano koło domu ludowego.
Jesień 1942 – styczeń 1943. WAŻYŁY SIĘ LOSY II WOJNY. 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,

74

TRZEBOWNISKO – ODKRYWAMY DZIEDZICTWO

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). Bronisław Jakubowski z Wólki, 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 kołowały poza pasem, co
przynosiło kolejne śmiertelne ofiary. Wśród Niemców obsługujących lotnisko rosło zdenerwowanie,
widać było coraz większy niepokój i agresję...
Wrzesień 1942 r. PODZIEMNE BATALIONY CHŁOPSKIE. Swoje struktury podziemnie tworzyli też ludowcy. Wkrótce grupy Batalionów Chłopskich (BCh), obok struktur AK oraz piątek
Gwardii Ludowej, były w gminie Trzebownisko trzecim liczącym się nurtem walki konspiracyjnej z hitlerowskim okupantem. Jak ustalił dr Andrzej Rurak, żołnierze spod znaku Batalionów
Chłopskich, zorganizowali kilka akcji sabotażowych i dywersyjnych, m.in. rozbili mleczarnię
w Łukawcu, bimbrownię w Wólce Podleśnej, napadli na punkt odbioru żywca kontygentowego. Według relacji Bronisława Jakubowskiego, w skład grupy BCh w Wólce wchodzili: Józef
Łukasz jako komendant, Franciszek Pieczonka, Ignacy Lech, Józef Dubiel, Stefan Ileczko,
Józef Staszowski, Bronisław Staszowski, Kazimierz Lech, Gabriel Jakubowski, Stanisław
Jakubowski s. Walentego, Józef Tracz i Bronisław Jakubowski. Komendantem gminnym BCh
był Jan Kopeć, zaś oddziałem specjalnym dowodził Stanisław Głowiak z Łukawca. Na czele
powiatowej trójki politycznej „Rocha” stał Andrzej Koń z Łąki, znany przedwojenny działacz
PSL „Piast”, członek ZP SL; w 1942 roku Andrzej Koń, w niewyjaśnionych okolicznościach, wpadł
w ręce gestapo i został zamordowany. W skład trójki politycznej „Rocha” wchodzili ponadto
m.in.: Marcin Goclon z Jasionki, Jan Wiercioch z Łukawca i Wojciech Furman z Zaczernia.
Wojciech Furman kolportował gazetkę „Wieści”, a u schyłku wojny, także miejscowe pisemko
„Oracz”. Dwutygodnik „Oracz”, pisemko ukazujące się w maszynopisie od stycznia 1944 roku,
redagował jego brat Franciszek Furman, zwany profesorem; był on też mocno zaangażowany
w akcję tajnego nauczania, m.in. wykładał na tajnych Uniwersytetach Ludowych.
Koniec października 1942 r. AKCJA SPECJALNA NA RADIOSTACJĘ NA LOTNISKU. W swych
wspomnieniach dowódca Plutonu Trzebownisko – Nowa Wieś Jan Bieniek ps. Pantera zanotował: Jasionka stała się główną bazą zaopatrzeniową front wschodni, w szczególności miejsca okrążenia Niemców. Stąd startowały superfortece ośmiomotorowe ciągnące szybowce giganty załadowane
czołgami, armatkami, 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 cześć, dzięki temu, nie
dotarła do celu.
Jesień 1942 r. SOŁTYS BIENIEK ZAKOPAŁ KOŚCIELNE DZWONY. Niektórzy sołtysi wykonując polecenia okupanta, starli się minimalizować skutki tragicznych decyzji hitlerowców. Do
takich należał m.in. Wojciech Bieniek z Zaczernia. Wspomina kościelny Stanisław Polak: Przyszło zarządzenie o rekwizycji dzwonów kościelnych. Zaczerski kościół posiadał ich cztery: wielki o wadze ponad 300 kg, dwa mniejsze oraz sygnaturkę. W porozumieniu z proboszczem ks. Janem Guzym
postanowiono ukryć ten największy i zakopać go w przykościelnej szopie. Podjęli się tego Jan Skała,
Jan Gurak, Jan Zając i sołtys Bieniek. Pozostałe trzy dzwony, sołtys odstawił do Rzeszowa, wypraszając w ostatnim momencie zwrot sygnaturki. Zakopany dzwon doczekał wyzwolenia; znów zadzwonił
w dzień odpustu 8 września 1944 roku… I jeszcze jeden przykład: sporządzając wykaz mieszkających
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we wsi rodzin żydowskich aż do trzeciego pokolenia, sołtys nie wykazał trzech kobiet mających za
mężów Polaków. Tym samym, uratował im życie, narażając przecież własne…
Późna jesień 1942 roku. LOTY SZYBOWCÓW GIGANTÓW NAD STALINGRADZKI KOCIOŁ.
Wspominając tamten czas na lotnisku, Edward Szczepanik z Trzebowniska zapamiętał m.in.
ogromne drewniane szybowce do transportowania niemieckich żołnierzy, sprzętu oraz żywności. Do szybowców ładowano m.in. termosy z gorącymi ziemniakami parowanymi w gorzelni
w Jasionce. Było to zaopatrzenie dla żołnierzy otoczonych w kotle stalingradzkim. Szybowce –
każdy holowany przez trzy Messerschmitty – uwalniano zwykle dopiero w okolicach linii frontu.
Lądowały na płozach. Bolesław Szuberla z Terliczki zapamiętał, jak to pewnego razu, tuż po
starcie szybowca, odpadła jedna z trzech lin holowniczych. W tej sytuacji, załogi pozostałych
Messerschmittów uwolniły holowany szybowiec; wylądował pod lasem w Wysokiej. Następnego dnia, po całkowitym rozładunku, szybowiec znów trafił na hol, by wkrótce bezpiecznie osiąść
na murawie lotniska. Wspominane szybowce giganty, wyprodukowane w liczbie kilkudziesięciu
sztuk, w kilku wersjach, nosiły symbol Me 321. Były to największe samoloty II wojny: rozpiętość
skrzydeł 55 m, długość 28 m, wysokość 10 m, udźwig 22 tony; mieściły czołg względnie 2 samochody ciężarowe, albo 200 żołnierzy.
Grudzień 1942 r. AKCJE DYWERSYJNE „ISKRY”. Echem rozniosła się po okolicy informacja
o akcji na kasę gminy w Trzebownisku; od wójta Jana Kreta zabrano pieniądze pochodzące
z podatków. Akcji dokonała grupa wypadowa Gwardii Ludowej pod dowództwem Józefa Bielendy ze Stobiernej. Na początku lutego 1943 r. grupy lewicowej partyzantki z terenu powiatu
rzeszowskiego i okolic zorganizowały się w liczący ogółem 36 ludzi leśny oddział partyzancki
„Iskra”. Zaprzysiężenie oddziału nastąpiło na skraju Cisowego Lasu koło Stobiernej. W nocy
z 19 na 20 lutego 1943 roku partyzanci z „Iskry” napadli na komisariat policji granatowej w Głogowie Młp. W raporcie dla Sztabu GL napisano: Oddział w sile 18 ludzi wkroczył do miasteczka,
zlikwidował posterunek policji, rozbroił załogę i zabrał 6 karabinów; podpalano też pocztę i magistrat. Gwardziści zdemontowali urządzenia kolejowe na stacji Rudna Wielka, unieruchomili młyn w Pogwizdowie. Na wiosnę 1943 roku udało się zakłócić funkcjonowanie lotniczego
punktu obserwacyjnego i radiostacji w Stobiernej, zlokalizowanej w 3 barakach postawionych
na górce za kościołem, na plebańskim ugorze. Niedługo potem partyzanci GL przeprowadzili
akcję na rzeszowski Arbeitsamt i zniszczyli dokumenty dotyczące wywozu Polaków na przymusowe roboty. Oddział „Iskra” został zlikwidowany przez hitlerowców 2 listopada w obławie pod
Trzebuską, kiedy to 16 partyzantów podjęło nierówną walkę z Niemcami. Zginęło 11 żołnierzy
„Iskry” (w tym dwie kobiety i dwu Rosjan, zbiegłych w 1942 roku z obozu jenieckiego). Pięciu
gwardzistom udało się przedrzeć obławę i ujść z życiem. Straty ze strony Niemców znaczne:
osiemnastu zabitych i dwudziestu rannych (źródło: Rudolf Gliński „Spod znaku „Iskry” – Wyd.
MON 1972; książka wydana w serii „Tygrysa” w nakładzie 210 tys. egz.; autor był żołnierzem
„Iskry”). Do dziś, choć od tamtych wydarzeń minęło 70 lat, ocena działań lewicy walczącej z okupantem z bronią w ręku jest kontrowersyjna i jednostronna. Gdy działacze lewicy składają
przed pamiątkowym obeliskiem, w miejscu ostatniego boju „Iskry”, wiązanki kwiatów, prawicowi historycy snują swoją wersję wydarzeń. W biuletynie IPN z 2006 roku (nr 3–4) autor Mariusz
Krzysztofiński stwierdza: „Iskra” wsławiła się tym, iż zgładziła kilka rodzin żydowskich, rabowała
okoliczną ludność, pobliskie dwory i plebanie. I dalej konkluduje: Jedyną akcją zbrojną „Iskry” przeciw Niemcom była potyczka w Raniżowie 10 października 1943 roku. Szkoda, że zamiast spokojnej
historycznej analizy sięga się po retorykę okupanta hitlerowskiego. Dla Niemców każda grupa
partyzancka polskiego podziemia była zbrojną bandą. Czytaj też zapis pod datą: Rok 1950.
Okres 1942–1944. SIATKA TAJNEGO NAUCZANIA. Ważną sferą działalności podziemnego
państwa było tajne nauczanie. Ośrodkiem tajnego nauczania w całej gminie kierowali: przedwojenny nauczyciel II Gimnazjum i I Liceum w Rzeszowie 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 kierownik szkoły z Łukawca (źródło: Franciszek Sagan
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„ZWZ-AK Obwód Rzeszów”). Natomiast Stanisław Rząsa ustalił, że w trakcie okupacji w ramach
tajnego nauczania program pierwszego i drugiego roku gimnazjum przerobiło w Zaczerniu
50 młodych uczniów i 30 dorosłych. Do najaktywniejszych nauczycieli zaliczył Helenę Pohorską, ponadto zajęcia prowadzili: Józef Stopa (nauczyciel języka niemieckiego), Stanisław Piątek – nauczyciel z Tajęciny, Tadeusz Kloc, Józef Porada, Franciszek Furman, Eugenia Guzek,
Stanisław Furman. Lekcje prowadzono w szkole, na organistówce i w domach prywatnych.
W innym opracowaniu „Oświata na Rzeszowszczyźnie w latach 1939–1945” autorstwa Jana Drausa i Ryszarda Terleckiego, zapisano, że w Łukawcu razem z Józefem Leją nauczanie prowadzili: Michał Dragan, Emilia Modliszewska, Helena Pisarek, Emilia Szuba i Zofia Turecka.
W Trzebownisku, obok kierownika szkoły Stanisława Marczyka, w akcji tej uczestniczyli nauczyciele: Wiktoria Brandys, Zofia Rzucidło i Andrzej Dąbczyk. Ogółem, w całej gminie w tajne
nauczanie zaangażowanych było 23 pedagogów.
Okres 1942–1943. SPOSOBY POZYSKIWANIA BRONI. Różne były metody pozyskiwania
broni dla jednostek poziemnego ruchu oporu. Część wyposażenia pochodziła ze zrzutów (jeden z nich miał miejsce latem 1943 w lasach Bud Głogowskich). Udało 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 po wojnie, jak
– w ramach szarwarku – wywoził gruz poza obszar strzeżony. W gruzie i śmieciach ukryta była
broń wyniesiona z lotniczego magazynu. Broń przewożono do magazynu głównego placówki
„Jabłoń” w majątku w Jasionce. Broń transportował 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 przechowywania w specjalnie wykonanym bunkrze na polach
mego ojca między Nową Wsią a Zaczerniem. W 1942 roku pluton w Zaczerniu posiadał 12 karabinów i automatów. We wspomnieniach Stanisława Rząsy z lat późniejszych czytamy: – W pierwszej połowie 1944 roku pluton z Zaczernia otrzymał polecenie odebrania broni z Nienadówki i przeniesienia nocą przez lasy wysockie do Zaczernia. Zadanie to wykonali Jan Stopa, Leszek Kluz, Józef
Skała, Józef Stopa, Jan Polak i Franciszek Sala. Broń złożono w stodole folwarcznej… Dużo broni
kupili od Niemców z lotniska Stanisław Bieniek i Jan Polak; ten ostatni wykorzystywał znajomość
z lotniskowym tłumaczem. Niemcy zbywający broń pochodzili ze Śląska i byli przychylnie ustosunkowani do Polaków. Także w 1944 roku Stanisław Pukała i Tadeusz Rzeszutek przewieźli wozem
ze Staroniwy do Zaczernia kilkanaście skrzynek granatów. Mieli dokumenty ze sklepu „Społem” na
przewóz gwoździ…
Zima 1942/43 r. W PODZIEMNEJ FABRYCE BRONI. 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, mieszkańcy 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”. Elementy uzbrojenia dla AK wykonywano też potajemnie korzystając z parku maszynowego b. Polskich Zakładów Lotniczych
(funkcjonowała tu fabryka niemieckiego koncernu „Daimler-Benz” naprawiająca silniki lotnicze). Części te szmuglowano poza bramy fabryki w wiórkach z tokarek. W pełni powiodła się
też akcja kradzieży karabinów z transportu kolejowego, którą koordynował Franciszek Martynuska.
Czasy konspiracji. GDZIE UKRYĆ KARABIN, A GDZIE RADIO I SZTANDAR? Za posiadanie
broni palnej groziła śmierć. Różne wiec były metody jej przechowywania. W Zaczerniu kilkanaście sztuk ukryto m.in. w stodole folwarcznej, pistolety zagrzebano w słomie. Karabiny KB
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i granaty przechowywano w suszarni browaru, pod opieką Wincentego Pustelaka i Michała
Kubasa. Inny magazyn urządzono w stodole Stopów; broń myszkowano w rozłupanych klocach drzewa, na tyle sprytnie, że rewizja urządzona przez gestapo w zabudowaniach Stopów
na początku września 1943 roku nic nie ujawniła. Stary stylowy dom prof. Jana Stopy w Zaczerniu, osoby należącej do ścisłego kierownictwa Inspektoratu AK, spełniał szczególną rolę
w działaniach konspiracyjnych. Bywali tu liderzy rzeszowskich struktur AK Jan Łopuski (oficer
broni Inspektoratu), księża konspiratorzy: ks. Michał Sternal, proboszcz z Bratkowic i ks. Józef
Czyż, wikariusz ze Staromieścia (kapelan Obwodu i Inspektoratu AK). Często też zaglądał tu mjr
Łukasz Ciepliński, ostatni komendant Inspektoratu AK w Rzeszowie. Za ich wiedzą, za stodołą
Stopów, w zamaskowanej ziemiance było ukryte radio nasłuchowe. Ciepliński przetrzymywał
w Zaczerniu broń osobistą i dokumenty organizacji. W podobnych przemyślnych kryjówkach
przetrwały okupację m.in. strażackie sztandary. Pamiątkowy sztandar partyjny koła PSL w Terliczce, Władysław Orzech ukrył w swej stodole w skrzyni na zboże.
Cały okres okupacji hitlerowskiej. GŁÓD, STRACH I ZIMNO – WOJNA W OCZACH DZIECI.
Tak wojenne realia w Zaczerniu zapamiętał Bronisław Smykała (ur. 1937): Ojciec, uczestnik
kampanii wrześniowej, przez cały okres okupacji przebywał w niewoli. Mama, licząca w chwili wybuchu wojny 40 lat, władała maleńkim gospodarstwem (1,3 ha) Musiała oddawać kontyngenty, płacić
podatki, i najważniejsze – wyżywić i ubrać pięciu synów w wieku 2–13 lat. Od wczesnej wiosny po
zimę pracowała na własnych zagonach bądź częściej u bogatszych krewnych na Podkościelu. Wstawała o świcie, doiła krowę oraz przygotowywała całodzienne wyżywienie dla dzieci. Śniadanie składało się z czarnej kawy zbożowej, słodzonej połówką sacharyny, kawałka chleba lub podpłomyka
albo proziaka pieczonego na blasze. W kilkulitrowym garnku gotowała kulaskę czyli mąkę żytnią na
wodzie, zostawiając najmłodszych pod opieką starszych braci szła w pole (…). Często penetrowaliśmy niemieckie śmietniki w poszukiwaniu jadalnych resztek. Wieczorem mama znów dokonywała
cudu nakarmienia sześciu osób jednym jajkiem z dodatkiem sera i mąki (…). Późną jesienią zabijało
się głód brukwią i rzepą, rzadziej spożywanymi do syta ziemniakami (…). Najprzykrzejszymi i najtrudniejszymi do przeżycia okresami były zimy, gdy z braku odzieży trzeba było siedzieć w chałupie
(…). Zimą 1940/1941 przyszły syberyjskie mrozy do minus 40 stopni. Do kuchni została wprowadzona z obory poczciwa żywicielka rodziny – krowa o nazwie Winora. Ogrzewała swym ciepłem nas oraz
psy Abę i Pikusia….
Lata II wojny. KONTYNGENTY POD GROŹBĄ ZSYŁKI DO OBOZU. 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. W latach 1943/44 obciążenia te wzrosły prawie dwukrotnie. Maria Czyrek z Nowej Wsi
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. W kronice szkoły w Terliczce zapisano: Wszystkie zarządzenia okupanta były wykonywane pod przymusem. Za nie uzupełnienie wyznaczonego kontyngentu zbożowego przez 72-letnią Migut Marię, zabrano wymienioną do więzienia, gdzie ją trzymano
tak długo, dopóki rodzina nie dostarczyła tych brakujących 50 kg. Z wiosną 1943 roku Gromada
zapłaciła 1800 zł za niestawienie się na czas trzech ludzi na roboty do Niemiec…
8 lutego 1943 r. OKUPANT NIE SZCZĘDZIŁ NIKOGO – ŚMIERĆ W POGWIZDOWIE I MEDYNI. Ślad akcji zbrojnych polskiego podziemia zaprowadził okupanta m.in. do Pogwizdowa oraz
Medyni. W nocy z 8 na 9 lutego do wsi zajeżdża niemiecka żandarmeria i aresztuje 8 mężczyzn;
są to Władysław Kuźniar, Antoni Porada, Walenty Porada, Władysław Porada, Andrzej
Witek, Władysław Wilczak i Józef Wilczak – z Medyni Łańcuckiej oraz Głogowskiej, a także
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Michał Stopa z Pogwizdowa. Wszystkich rozstrzelano w lesie pod Trzebosią. Kolejna masowa
pacyfikacja na tym terenie miała miejsce 4 kwietnia. Kierownik pogwizdowskiej szkoły Władysław Misiąg zapisał w kronice: Wśród nisko snujących się dymów palących się zabudowań Jurków,
Bojdów oraz Wojciecha Lepianki, gestapo i żandarmeria urządzają obławę. Aresztowano i osadzono
w obozach w Pustkowiu oraz Oświęcimiu następujących mieszkańców Pogwizdowa: Wisz Jan, Jurek
Jan, Jurek Władysława, Lepianka Apolonia, Lepianka Maria, Lepianka Zofia, Bartnik Jan, Chmiel Wojciech i Emilia z Bojdów Chorzępa (…). Nadmienić też trzeba, że w ramach likwidacji Żydów, zamordowano w Pogwizdowie 52 osoby tej narodowości.
28 lutego 1943 r. ARESZTOWANIE RODZINY KOGUTKÓW. Dla niemieckiego okupanta
cennym źródłem informacji o ludziach polskiego ruchu oporu, zwłaszcza tych z kręgu komunistycznej lewicy i radykalnych ludowców, choćby organizatorów strajków chłopskich i manifestacji 1-majowych, stały się kartoteki policyjne II RP. Było tam m.in. nazwisko Józefa Kogutka
z Trzebowniska, w latach trzydziestych członka nielegalnej KPP, jednego z więźniów Berezy
Kartuskiej (nr więźnia 1709) – obozu sanacji dla przeciwników politycznych. Nic więc dziwnego
że dom Kogutków był systematycznie „odwiedzany” przez gestapo; z tego też powodu najstarszy syn Kogutków bardzo rzadko bywał w rodzinnym domu. Kolejna taka „wizyta” niemieckich
żołdaków miała miejsce w ostatnią noc lutego 1943 roku. W zeznaniach 49-letniej wówczas
Marii Kogutek, matki Józefa, zachowanych w archiwach Okręgowej Komisji Badania Zbrodni
Hitlerowskich w Rzeszowie, zanotowano: – Dwie furgonetki zajechały pod nasz dom. Gestapowcy
zastrzelili psa i weszli do mieszkania. Wściekli, iż nie zastali syna Józefa, zabrali cała rodzinę – mnie,
męża Jana, oraz synów Piotra, Kazimierza oraz 14-letniego Henryka. Zawieźli nas do piwnic gestapo
w Rzeszowie. Przez 5 dni przesłuchiwali w straszny sposób, próbując wydobyć informacje o miejscu
pobytu Józefa. Kazimierzowi złamali rękę, a Piotr był tak pobity, że nie mógł się poruszać. Mnie złamali palec u ręki i zmiażdżyli palce u nóg. Najmłodszego Henryka zwolniono, my zaś znaleźliśmy
się w rzeszowskim Zamku. Tam więziono nas prawie pół roku, a potem przetransportowano do
obozu w Pustkowie… W obozach koncentracyjnych zamordowano wszystkich aresztowanych
mężczyzn z rodziny Józefa Kogutka: OJCA i trzech BRACI.
Luty 1943 r. NIEWOLNICZA PRACA NA RZECZ III RZESZY. Klęska pod Stalingradem oraz
znaczące straty w ludziach, zwłaszcza na froncie wschodnim, spowodowały, że w Niemczech
werbowano do wojska młodsze roczniki i starszych mężczyzn. W III Rzeszy zaczęło więc drastycznie brakować rąk do pracy. W lutym sołtysi otrzymali od okupanta rozkaz, żeby wyznaczyć
na przymusowe roboty kolejne grupy młodych Polaków. Ze Stobiernej, w całym okresie okupacji wywieziono do Rzeszy ponad 80 osób, z Zaczernia oraz z Tajęciny – ponad 50 dziewcząt
i chłopców. Tylko niektórym w nieszczęściu sprzyjało szczęście. Władek Peszko z Łukawca
napisał w liście: –Trafiłem do dobrego „baora”, ale inni nie mieli takiego szczęścia: wybierano ich
wprost z transportu, jak starożytni Rzymianie niewolników…
2 na 3 marca 1943 r. ŚMIAŁA UCIECZKA Z KOTŁA GESTAPO. Innym, dobrze znanym Niemcom miejscem w Trzebownisku był dom Franciszka i Anieli Beresiów. Przed wojną Franciszek
aktywnie uczestniczył w działaniach antysanacyjnego Frontu Ludowego. Był członkiem miejscowej komórki nielegalnej Komunistycznej Partii Polski, która swe akcje i spotkania organizowała pod szyldem koła Stronnictwa Ludowego. W latach trzydziestych trzykrotnie osadzony w
areszcie i przesłuchiwany pod zarzutem organizacji strajków chłopskich. Tacy ludzie także dla
faszystów byli niebezpieczni i przez nich ścigani. Informację o aktywności politycznej Beresia
zaczerpnęli okupanci z przedwojennych akt policyjnych. Przez wiele miesięcy wojny dom ten
pełnił rolę tzw. przejazdówki”; krzyżowały się tutaj szlaki kurierów z bronią oraz podziemną
bibułą, partyzantów „Iskry”, organizatorów komórek Polskiej Partii Robotniczej i Gwardii Ludowej. Dlatego gestapo systematycznie najeżdżało zabudowania Beresiów w celu aresztowania Franciszka Beresia, pseudonim konspiracyjny „Onufry”. W nocy z 2 na 3 marca pod dom
podjechały dwa „gaziki”. Gospodarz, jak zwykle, nocował poza domem. Hitlerowcy zastali żonę
Anielę i jej kuzynkę Zofię Tomakę. – Koło trzeciej nad ranem, do kuchni, w której spałyśmy, wdarło
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się 6 gestapowców – zapisała Aniela we wspomnieniach. – Czterech zabrało się za rewizję domu,
pozostali pytali o męża. Odpowiedziałam, że nie wiem gdzie jest. Widząc Franka kapelusz, leżący
na stole, oficer walnął mnie w twarz. Kazali się ubierać. Pamiętając słowa Staszka Szybistego, który
zawsze ostrzegał „jak wpadniesz w ręce gestapo, za wszelką cenę próbuj ucieczki”, pod pozorem
wyjęcia ubrania z szafy, wyszłam do sąsiedniego pokoju. Widząc, iż jestem sama, migiem otwarłam
okno i wyskoczyłam na ogródek. W nocnej koszuli, boso, po śniegu dotarłam do zabudowań gospodarczych sąsiada, i tam się ukryłam. Ponieważ psy zaczęły niesamowicie ujadać musiałam uciekać
dalej, do odległych o kilometr zabudowań siostry Maryny. Dopiero ona dała mi ciepłe odzienie.
Ranka doczekałam w ogrodzie. Wściekli gestapowcy, odjechali zabierając tylko Zofię. Już jej nigdy nie
zobaczyłam, zginęła w krematoriach Oświęcimia… Tej samej nocy aresztowano w Trzebownisku
jeszcze cztery inne osoby. Franciszek i Aniela Beresiowie wpadli w ręce Niemców kilka miesięcy
przed wyzwoleniem, w kwietniu 1944 r. Aresztowanych poddano straszliwym torturom. Aniela,
po latach wspominała: – Duszono mnie maską gazową, podczas przesłuchań wybito 4 zęby, szczuto
wilczurami, które rozszarpywały moje nogi. Na pytanie, gdzie jest Józef Kogutek, mamrotałam: nie
wiem… Franciszek Bereś, wyrokiem niemieckiego sądu doraźnego z dnia 8.06.1944 r. został
skazany na karę śmierci za „czynny udział w organizacji wywrotowej”. Tak podano w obwieszczeniu rozplakatowanym na ulicach Rzeszowa (patrz ZDJĘCIA). „Onufry” zginął w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. Jego żona cudem uniknęła śmierci przechodząc piekło obozów koncentracyjnych w Pustkowie i Ravensbruck. W ramach akcji Szwedzkiego Czerwonego
Krzyża, znanej w historii pod nazwą „białych autobusów”, znalazła się w grupie kilkunastu tysięcy więźniarek wykupionych od Himmlera w ostatnich tygodniach wojny. Gdy trafiła do szwedzkiego sanatorium ważyła 38 kg. Po podleczeniu zdrowia, powróciła do Polski 15.12.1945 r.
8 marca 1943. KOLEJNI ŻOŁNIERZE AK ZŁOŻYLI PRZYSIĘGĘ. Warunkiem wstąpienia w szeregi Armii Krajowej było złożenie przed przełożonym przysięgi wojskowej. Żołnierze wypowiadali takie m.in. słowa (wg roty z grudnia 1942 r.): Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich
sił, aż do ofiary mego życia. Prezydentowi Rzeczypospolitej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy dochowam
niezłomnie cokolwiek by mnie spotkać miało… Odbierający przyrzeczenie odpowiadał: Przyjmuję
cię w szeregi żołnierzy Armii Polskiej walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie Ojczyzny. Twym
obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie twoją nagrodą. Zdrada karana jest
śmiercią… Właśnie 8 marca 1943 roku kolejnych 6 młodych mieszkańców Łąki dostępowało honoru żołnierza AK. Byli to: Józef Piekło, Stanisław Golonka, Jan Czyrnik, Józef Dubiel, Józef
Kurdziel i Bronisław Ciasnocha. Przysięgę odbierał Władysław Porada pseudonim Niewiadomski. W sumie, zaprzysiągł on 23 żołnierzy z Łąki, Jarosław Drzał ps. Rawicz odebrał rotę
przyrzeczenia od 13 łączan. Nowi żołnierze przybierali wojskowe pseudonimy. Ze względów
bezpieczeństwa znali jedynie dane swego bezpośredniego przełożonego, np. dowódcy drużyny.
Marzec 1943 r. TERROR W TRZEBOWNISKU WCIĄŻ TWA. Okupant nie dawał za wygraną.
Ponieważ najbardziej poszukiwani mieszkańcy Trzebowniska – członkowie kierownictwa podziemnych struktur lewicy na Rzeszowszczyźnie – PPR i GL, Józef Kogutek ps. Marek oraz Franciszek Bereś ps. Onufry, wciąż pozostawali nieuchwytni, hitlerowcy postanowili spacyfikować
całe środowisko. W pierwszej kolejności zdecydowali się szykanować rodziny osób poszukiwanych. W nocy z 19 na 20 marca gestapo najechało domy Beresiów, Rzucidłów, Poradów, Duszów, Tomaków, Wiszów; zabrano 19 mieszkańców Trzebowniska, następnej nocy – 6. Cześć
z nich trafiła do obozów i nigdy już do domu nie powróciła. Stefania Bereś opowiadała potem
wnukom: – Z posterunku policji w Trzebownisku, całą dziewiętnastkę przewieziono ciężarówką do
Rzeszowa na gestapo. Byłam wtedy w ciąży, trzykrotnie stawałam przed przesłuchującym mnie niemieckim oficerem, którego interesowało miejsce pobytu szwagra Franka a także Józka Kogutka.(…)
Kiedy w niedzielę przywleczono do celi męża był nieprzytomny. Miał zmasakrowaną twarz, czarne
od bicia plecy i tułów. Nic od nas nie wyciągnęli. Do domu wróciłam po kilku dniach, Mąż powrócił
do domu z Niemiec dopiero po zakończeniu wojny…
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30 marca 1943 r. W WÓLCE POJMANO ROSYJSKICH JEŃCÓW. W lipcu 1941 roku, po napaści na ZSRR, Niemcy utworzyli w okolicy Majdanu Królewskiego obóz jeniecki żołnierzy Armii
Czerwonej, kierując doń ok. 4 tys. jeńców. Nazywany był przez okolicznych mieszkańców „zamrażarką”, bo w zimie spora grupa więzionych zmarła z racji niskich temperatur. Niektórym
z jeńców udało się uciec z obozu. Późną jesienią 1942 roku, grupka rosyjskich uciekinierów
z obozu w Majdanie trafiła w okolice Medyni, Pogwizdowa i Wólki. Pomagali w pracach gospodarczych, w zamian otrzymywali wyżywienie i zakwaterowanie. Wokół grupy Rosjan pojawił
się – jak później ustalono – niemiecki agent, człowiek pochodzący z Ukrainy nazywany „Anton”.
Zdobył zaufanie miejscowych, gdyż znając się na medycynie, udzielał porad lekarskich. Najprawdopodobniej, to on „przygotował” przyjazd do Wólki w przedostatni dzień marca, oddziału niemieckiej żandarmerii. Niemcy zatrzymali 7 jeńców, którzy owego wieczoru spotkali się
w domu Katarzyny Skóry. Chata spłonęła, a jej właścicielkę zastrzelono na oczach jej dzieci.
To nie koniec represji wobec wólczan. W odwet za pomoc jeńcom, w nocy z 5 na 6 maja hitlerowcy spacyfikowali wieś, przeszukując kolejno zabudowania w przysiółku Zagrody, Krzaki, aż
do granicy z Pogwizdowem. Podpalono kilka domów, zamęczono i zabito Józefa Dubiela oraz
Walentego Kuźniara, czterech mężczyzn aresztowano, w tym Józef Małecki i Tomasz Stopa
zginęli w obozie.
Marzec – kwiecień 1943 r. ZNÓW ARESZTOWANIA W ŁUKAWCU. Pod zarzutem działalności w konspiracji, Gestapo aresztowało na terenie Zakładów Lotniczych Tadeusza Władysława
Lecha. Torturowany w lochach na Jagiellońskiej, ujawnił nazwiska swoich współtowarzyszy ze
wsi m.in. Edwarda Rogali i Antoniego Barnata. Ci jednak w porę ukryli się i uniknęli aresztowania. W ręce hitlerowców wpadli natomiast Bolesław Wiercioch i Bronisław Szuberla. Było
to 6 i 7 kwietnia. Aresztowani łukawianie z Zamku w Rzeszowie poprzez więzienie w Tarnowie
trafili do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, a potem do obozu w Buchenwaldzie. Doczekali wyzwolenia przez Armię Amerykańską w kwietniu 1945 roku. Okoliczności aresztowania
oraz dzieje obozowej gehenny opisał Bronisław Szuberla w książce „Wspomnienia okupacyjne
i obozowe”, wydanej w 2005 r. Czytamy tam m.in.: – Jeszcze w rzeszowskim Zamku Lech przysłał
mi gryps ukryty w chlebie. Najpierw przepraszał za to, co się stało, że on nie wytrzymał tortur… Ja
nie miałem do Tadka żalu, przecież byłem świadomy kroku wstąpienia do AK… Zaraz potem przez
„telefon”, czyli ustępowe rury, usłyszałem głos Bolka Wierciocha z sąsiedniej celi. Mówił, że go bito,
pytano o ulotki i naszą organizację. Miał pretensje do Tadka, że nas „sypnął”, choć później w obozie,
okazało się, że on właśnie nam pomógł, może nawet przyczynił się do uratowania nam życia i że
w ogóle wszyscy trzej byliśmy sobie potrzebni w tej niedoli…
Połowa kwietnia 1943 r. W KATYNIU ODKRYTO MASOWE GROBY POLSKICH OFICERÓW.
Niemiecka propaganda okupacyjna ogłosiła, iż w lesie katyńskim, koło Smoleńska, natrafiono na masowe groby wielu tysięcy polskich oficerów. Mordu mieli dokonać Rosjanie wiosną
1940 roku. Hitlerowcy podjęli akcję odkrycia i identyfikacji ofiar, angażując w te działania przedstawicieli Międzynarodowej Komisji Lekarskiej a także członków Polskiego Czerwonego Krzyża.
Zebrane już wtedy fakty potwierdzały iż zamordowania polskich jeńców wojennych pojmanych
we wrześniu 1939 roku dopuściły się służby ZSRR. Moskwa kategorycznie zaprzeczała. Dopiero po 50 latach od zbrodni katyńskiej, najwyższe władze Związku Radzieckiego, potwierdziły
ten fakt udostępniając kopię osobistego rozkazu Stalina w tej sprawie i zachowane imienne
listy ofiar. Los ok. 22 tysięcy polskich jeńców, w tym 10 tys. oficerów polskiego wojska i policji,
osadzonych w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, a następnie z rozkazu Stalina
rozstrzelanych wiosną 1940 roku i pogrzebanych w zbiorowych mogiłach w Katyniu, Miednoje,
Charkowie, Bykowni i w Kuropatach, podzielili również obywatele naszej gminy. Był w tej grupie m. in. por. rez. Józef Nowak, ur. w 1913 r. w Łukawcu, s. Wojciecha i Marianny z d. Chmaj;
jako absolwent Wydz. Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie pracował w Prokuratorii
Generalnej; żołnierz Września 1939 r., następnie deportowany w obozie w Starobielsku. NKWD
rozstrzelało też innego łukawianina Andrzeja Drzała, b., legionistę z czasów I wojny. Autorzy
pracy Z dziejów wsi i parafii Łąka cytują nazwiska kolejnych wojennych ofiar NKWD z terenu
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parafii: Józefa Buraka z Łąki (1904–1940) oraz Franciszka Świebody (1910–1941), żołnierza
zawodowego z Łąki. W archiwach zebranych przez Zdzisława Orzecha odnotowano dane urodzonego w 1899 r. w Łące Józefa Rysia, s. Jana i Antoniny; w latach trzydziestych był on komendantem posterunku Policji Państwowej w Żukowie; uwięziony w obozie w Ostaszkowie,
rozstrzelany i pochowany w Miednoje. W spisie tzw. Listy Katyńskiej widnieje m.in. nazwisko
por. rez. Alojzego Mariana Tatkowskiego, urodzonego w Łące, syna długoletniego kierownika łąckiej szkoły. Na cmentarzu Miednoje spoczywa m.in. Michał Gancarz (1905–1940), posterunkowy Policji Państwowej, pochodzący z Górki Zaczerskiej. Wśród jeńców polskich zamordowanych przez NKWD w Katyniu był również m.in. urodzony w Stobiernej Władysław Armata,
dr praw, w latach 30. prezes Sądu Grodzkiego w Nowym Sączu;
Kolejny rok wojny. JEDNOSTKA SANITARNA TEŻ W GOTOWOŚCI. Przy plutonie AK w Zaczerniu, liczącym ponad 100 osób, istniał oddział sanitarny, którym kierował felczer, zwany
doktorem, Stanisław Kamiński, pracownik rzeszowskiego szpitala; zastępował go Wincenty
Pukała, zatrudniony w aptece. Kierowali oni grupą 7 sanitariuszy w składzie: Maria Stopa, Genowefa Paja, Zofia Pustelak, Anna Skała, Genowefa Błoniarz, Katarzyna Chmiel oraz Wojciech Porada. Fachowe przeszkolenie odbyli w ambulatorium kolejowym u dr. Jankowskiego
i dr. Kublina, a egzaminy składali przed dr. Julianem Rogozińskim. Leki pobierano w „zaprzyjaźnionej” aptece; zapasy przydzielano innym jednostkom spoza Zaczernia. W książce „Wspomnienia z przeszłości: Stanisław Rząsa napisał: Z usług jednostki sanitarnej korzystano kilkanaście razy. Otoczono troskliwą opieką Jana Polaka, kiedy został postrzelony w czasie ćwiczeń.
Udzielono pomocy lekarskiej radzieckiemu zwiadowcy, którego znalazła w polu w ziemniakach
Maria Porada. Przeniesienia i umieszczenia rannego czerwonoarmisty w domu Józefa Czechowskiego zajął się syn Marii Wojciech Porada. Żołnierzem z postrzelonymi nogami i początkami gangreny zajął się felczer Stanisław Kamiński. Ranny dotrwał do wkroczenia Rosjan…
Czwartek, 8 lipca 1943 r. PACYFIKACJA STOBIERNEJ. Mieszkańcy całej gminy zostali poruszeni kolejnym dramatem, tym razem sąsiadów ze Stobiernej. Podczas pacyfikacji, za karę
za udział niektórych mieszkańców w akcjach wymierzonych przeciw Niemcom, a zwłaszcza za
przynależność do oddziału leśnego GL „Iskra”, zabito 17 osób (nie tylko mieszkańców Stobiernej), w tym kilku mężczyzn o nazwisku Szybisty. Dwadzieścia osób aresztowano i przewieziono
na rzeszowski Zamek, a potem do obozu w Pustowie. Zdaniem świadków, m.in. ks. Jana Konopki, trzon listy osób do zgładzenia przygotowano przed akcją. Miejscem kaźni stał się dwumorgowy ugór za kościołem i stojące tam pod olszynką trzy baraki nieczynnej już lotniskowej
radiostacji. Po kilku godzinach przesłuchań, tortur, selekcji i egzekucji, hitlerowcy spalili domy
zabitych: Walentego Bielendy, Jana Drupki, Józefa Iwaszki, Franciszka Bednarza, Mieczysława Sierżęgi i Wojciecha Dembowskiego. Przebieg tragedii zawarł w relacji spisanej po
wojnie, bezpośredni jej świadek, ówczesny kierownik szkoły Leon Sokołowicz. Oto fragmenty
jego relacji: – Około trzeciej, skoro świt, rozległ się łomot do drzwi wejściowych szkoły i okrzyki:
Aufmachen! Lous! Wdarli się do klasy. W świetle latarek zauważyłem, że to żołnierze Wehrmachtu
dobrze przemoczeni. (…) Przed szóstą widzimy dużą grupę ludzi prowadzoną przez gestapowców.
Same znajome twarze. Najpierw ludzie z Krzywego, potem Zadwór. Każda grupa liczyła, co najmniej
po dwadzieścia czwórek. Ten nieszczęsny marsz w stronę cmentarza trwał do ósmej. Zabrano też
mnie i nauczyciela Franciszka Kukulskiego. Przechodząc koło plebani widzę księdza Kazimierza
Antosza udzielającego przechodzącym absolucji (…). Zebrali wszystkich za kościołem na plebańskim
ugorze. Ludzie leżą twarzą do ziemi. Przed wejściem do baraku kilka stołów. Na nich listy z nazwiskami. Kiedy gestapowcy znajdą w nich nazwisko identyfikowanej osoby słychać wrzask: Raus! Delikwent
wyciągnięty z grupy i częstowany kopniakami wpada w bramę baraku. Stamtąd dochodzą niesamowite jęki, wprost ryki rozpaczy katowanych ludzi. (…) Wtem wyprowadzają z baraku broczącego we
krwi Franciszka Dula. Lamentuje strasznie: Dzieci moje, ukochane dzieci… Rozwalają go przy oknie
baraku. Co chwile słychać kolejne strzały. Z daleka zaś, z gościńca dobiegają lamenty kobiet i dzieci.
Rwą włosy i tarzają się po ziemi – bezsilne w cierpieniu i rozpaczy… Zdaniem Leona Sokołowicza
dwuznaczną rolę odegrał w tych dramatycznych chwilach sołtys Kazimierz Wilk, w odwecie
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zastrzelony jesienią 1943 roku przez ludzi podziemia. Podczas akcji w Stobiernej, z Niemcami
współpracował inny mieszkaniec wsi, repatriant ze Wschodu Marceli Gargas. W czasie pacyfikacji Stobiernej zastrzelono i spalono w zgliszczach rodzinnego domu osiemdziesięcioletnich
staruszków Wiktorię i Józefa Szybistych. Tak opisał tę scenę w swojej książce Zbigniew Domino, twórca „Syberiady polskiej”: – Do staruszków podszedł gestapowiec, rozkroczył się i chłoszcząc pejczem po wyglansowanych cholewkach spytał, gdzie są dzieci. Milczeli oboje… Gdzie jest syn
Stanisław? Milczenie. Stary spokojnie przesunął palcami po siwych wąsach. Gestapowiec uderzył go
pejczem, wyrwał z kabury pistolet i strzelił. Józef Szybisty osunął się ciężko na ziemię. Żona rzuciła się
na jego ciało. Któryś z żołnierzy chlusnął na drewniany dom benzyną z kanistra. Inny przytknął zapałkę…. Na skinienie gestapowca dwóch innych złapało rannego starca i wrzuciło do płonącej sieni.
Stara kobieta z trudem podniosła się z kolan i w niemej rozpaczy rozkrzyżowała ramiona. Strzelono
do niej hitlerowskim zwyczajem od tyłu i wrzucono do szalejącego ognia…. Zamordowanie Szybistych ze Stobiernej, to odwet za to, że ich syn, krewny i krajan odgrywał znacząca rolę w ruchu
oporu. Stanisław Szybisty, przed II wojną znany w okolicy działacz ZMW „Wici”, swą konspiracyjną drogę zaczynał w Związku Walki Zbrojnej, przekształconej w AK. Później jednak, najbliżsi
koledzy z lewicy komunistycznej (m.in. Józef Kogutek z Trzebowniska) skłonili go do zmiany
przynależności konspiracyjnej. Bliższa stała się mu idea walki z faszystami w ramach tworzących się grup Gwardii Ludowej. Szybko awansował na szczeblu dowódczym; został komendantem GL na Podkarpacie, zaś od czerwca 1943 pełnił funkcję komendanta Armii Ludowej
obwodu krakowsko-rzeszowskiego. Jak napisał Rudolf Gliński (Martyrologia wsi rzeszowskiej,
KiW 1974) Stanisława Szybistego aresztowano 15 grudnia 1943 r. w Krakowie przy ul. Rakowickiej, na skutek zdrady prowokatora. Wkrótce został rozstrzelany. Nazwiska wszystkich ofiar
pacyfikacji w Stobiernej pod datą: Koniec II wojny.
Noc z 8–9 lipca 1943 r. ZABICI STOBIERNIANIE SPOCZĘLI W ZBIOROWEJ MOGILE. Kiedy
hitlerowcy wyjechali ze wsi, późnym wieczorem zwłoki rozstrzelanych zebrano w jedno miejsce
i pochowano we wspólnej mogile pod Olszynką, na skraju stobierskiego cmentarza. Dopiero
po paru tygodniach na mogile postawiono skromny nagrobek z podaniem nazwisk spoczywających tam osób. Zamordowanie Wiktorii i Józefa Szybistych obserwowała ich najmłodsza córka Zofia, z kryjówki urządzonej w stodole sąsiada. Skoro dopaliły się zabudowania rodzinnego
domu, podeszła do pogorzeliska i z pomocą Mateusza Cieśli wygrzebała z popiołów mocno
zwęglone szczątki rodziców. Za radą sąsiadów kości złożono w zwyklej drewnianej skrzynce
i zakopano w rogu ogrodu. Pogrzeb odbył się zaraz po wyzwoleniu, w sierpniu 1944 roku.
19 lipca 1943 r. WŚRÓD 12 POWIESZONYCH W OŚWIĘCIMIU – JÓZEF GANCARZ Z ŁĄKI.
W niemieckim obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu na zbiorowej szubienicy powieszono
12 więźniów z komanda mierniczych. Publiczna egzekucja była konsekwencją ucieczki trzech
innych więźniów z tego komanda. Wśród straconych znalazł się Józef Gancarz, pochodzący
z Łąki, ur. w 1900 r., syn Wojciecha i Antoniny z d. Piekło. Jako gimnazjalista wstąpił do Legionów, uczestnik walk w wojnie polsko-ukraińskiej. Ukończył Politechnikę Lwowską jako inż. specjalista od budowy dróg i mostów. Wspierał poczynania gospodarcze mieszkańców rodzinnej
wsi, m.in. przy budowie Domu Ludowego. Do obozu koncentracyjnego trafił w grudniu 1941 r.
Jesień 1943 r. UCIEKALI PRZED RZEZIĄ NA WOŁYNIU. 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 i pozostając tutaj na dłużej. Kilka rodzin
osiedliło się w Łukawcu i w Stobiernej. Pięć rodzin przesiedleńców ze wschodu trafiło do Wólki.
W Nowej Wsi znalazły schronienie m.in. rodziny Tłuczków, Łabęckich i Raerów z okolic Stanisławowa. W domu Balów zatrzymała się rodzina Glińskich. Irena Tomaka (z d. Bal) zapamiętała
z opowieści rodziców, że dwie dziewczyny z kresów znalazły w Nowej Wsi swych przyszłych
mężów. Według Bronisława Smykały do Zaczernia przybyło prawie 60 rodzin uchodźców ze
wschodu a także ludzi wysiedlonych z Niżańskiego i Kolbuszowskiego – z terenów zajętych pod
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wojskowy poligon doświadczalny Truppenübungsplatz Luftwaffe Górno; wyrzuconych z własnych gospodarstw trzeba było przygarnąć pod własny dach i podzielić się z nimi łyżką strawy.
Wrzesień 1943. POMOC DLA PARTYZANTÓW „ISKRY” Stanisław Rząsa pisze w swych
wspomnieniach o akcji pomocy jakiej miejscowy oddział AK udzielił partyzantom biwakującym
w lasach głogowsko-wysoczańskich (chodzi najprawdopodobniej o grupę GL „Iskra”, której
członkami byli też dwaj Rosjanie zbiegli z obozu w Majdanie). Szefowie zaczerskiego plutonu
zlecili Walentemu Bobłowi dostarczenie żywności dla leśnego oddziału. Łącznikiem między
partyzantami a dowództwem AK był leśniczy z Tajęciny–Wysokiej Wincenty Piątek, też żołnierz AK. Bobłowi udało się kupić od Jana Micała starego buhaja. Po zabiciu zwierzęcia mięso
poćwiartowano i furmanką dostarczono do leśniczówki. Podobna współpraca powtórzyła się
jeszcze dwa razy.
Listopad 1943 roku. WYROK ZA WSPÓŁPRACĘ Z OKUPANTEM. Grupa specjalna ruchu oporu zastrzeliła sołtysa Stobiernej, za jego służalczy stosunek do okupanta. Taki sam los spotkał
tej samej nocy Wojciecha Szafrańskiego, właściciela miejscowego wyszynku. W kronice szkoły,
zapisano m.in.: (Sołtys)… gorliwie wypełniał zarządzenia niemieckie, wielu ludzi wywieziono za jego
sprawą do Niemiec, biedacy pozbawiani byli ostatniej krowy odebranej na kontyngent mięsny… Niejasna była rola stobierskiego sołtysa w przeprowadzeniu pacyfikacji wsi latem 1943 roku, kiedy
brał bezpośredni udział w wyłapywaniu i identyfikacji mieszkańców. Kierownik szkoły Leon
Sokołowicz tak zapamiętał tygodnie przed tą zbrodniczą akcją: – Wypadki oporu i dywersji
czynionych Niemocom były częstsze, a z wypowiedzi, coraz częściej pijanego sołtysa, wyczuć
się dawało, że grozi jakieś nieszczęście… Na terenie gminy obserwowano równocześnie przykłady godnej postawy osób, które pełniły obowiązki sołtysów. Sołtys NOWEJ WSI Jan Augustyn
potrafił dogadywać się z niemieckim oficerami z lotniska i, tym samym, dzielnie chronić swoich
rodaków. Oddany wsi i swym sąsiadom pozostawał też ówczesny sołtys ZACZERNIA Wojciech
Bieniek. Świadczył o tym m.in. incydent nocnego napadu jednej z grup partyzanckich na jego
mieszkanie. Stanisław Rząsa tak to opisał w kronice Zaczernia: Spalili oni różne dokumenty
gminne, a wójtowi obcięli wąsa, aby pamiętał, że Niemcom nie należy pomagać. Wójt zachował to
w tajemnicy, nie zgłosił nigdzie, wiedząc, że z tego powodu mogłaby ucierpieć ludność wsi.
Grudzień 1943 r. ROZMOWY MIĘDZY ŻOŁNIERZAMI ARMII KRAJOWEJ I GWARDII LUDOWEJ. W Trzebownisku i Nowej Wsi doszło do rozmów między 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. Wprawdzie oficjalnie do takiej
współpracy nie doszło, to nieformalnych kontaktów nigdy nie zaniechano. Warto też dodać, że
nie jest znany ani jeden fakt wzajemnej denuncjacji czy innych działań podejmowanych z premedytacją na szkodę „konkurencji”. Wszak cel był wspólny – walka z faszystami i hitlerowskim
najeźdźcą.
Luty 1944 roku. POCISKI V-1 ROZŚWIETLAŁY NIEBO. Klęski Niemców na froncie wschodnim okupant nie był już w stanie ukryć. Świadczyły o tym m.in. zwiększone dostawy uszkodzonego sprzętu trafiające do warsztatów naprawczych w Zaczerniu. Lądujące na lotnisku
w Jasionce maszyny były mocno „doświadczone” lotami nad kocioł stalingradzki a potem nad
Łuk Kurski (lipiec – sierpień 1943 r.). Niemieckie lotnisko stwarzało też poważne zagrożenie
nalotami alianckimi. W monografii OSP w Zaczerniu, jej autorzy zacytowali fragmenty kroniki
strażackiej prowadzonej do 1965 roku przez Ludwika Smykałę. Zanotował on m.in.: Zaczernie żyło w ciągłym strachu i niepokoju, że pewnej nocy dojdzie do nalotu i poważnych strat wśród
ludności cywilnej. Samoloty radzieckie i angielskie kilkakrotnie przelatywały nad okolicą, ale do
bombardowań nie doszło. Ze sporym niepokojem ale i zaciekawieniem miejscowi obserwowali zimą
jakieś dziwne rakiety rozświetlające niebo i ciągnące za sobą smugi dymu… Dopiero wiele miesię-
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cy później okazało się, że były to ogromne pociski startujące z wyrzutni na doświadczalnym
poligonie wojskowym w Bliźnie, niedaleko Dębicy. Niemcy, prawie do końca okupacji, testowali
tu nową zabójczą broń V-1 i V-2; pociski miały przemierzyć kilkaset kilometrów i opaść m.in.
za Lublinem. Rakiety tego typu próbowano wykorzystać praktycznie m.in. do bombardowania
Londynu.
Wiosna 1944 r. GŁODNY PRZEDNÓWEK. 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, w większości stajni
pozostało, co najwyżej po jednej sztuce.
11–18 maja 1944 r. NASI NA MONTE CASSINO. Po trzykrotnych nieudanych próbach aliantów, zadanie zdobycia wzgórz Monte Cassino, otwierające drogę na Rzym, powierzono Polakom z 2 Korpusu. W bitwie, okupionej śmiercią 923 zabitych i prawie 3 tys. rannych, brali
udział żołnierze rodem znad Wisłoka i Czarnej. Na liście żołnierzy pochowanych na polskim
cmentarzu wojennym na Monte Cassino jest nazwisko plut. Wojciecha Pokrzywy, lat 29, rodem z Jasionki. Jak udało się ustalić, w operacji tej uczestniczyli również m.in.: zaczernianie
Jan Noworul, Jan Cieśla i Władysław Porada. W szturmie żołnierzy gen. Andersa na wzgórze z ruinami klasztoru benedyktynów wzięli również udział inni nasi ziomkowie, m.in.: Jakub
Gębski (1906–1964), pochodzący z Łukawca, a ożeniony w Terliczce, Jan Tomasik s. Józefa
(1922–1986) – mieszkaniec Trzebowniska, znany we wsi pod przydomkiem „Żeberko”, a także Władysław Bieniek z Nowej Wsi (zmarł w Kanadzie). O wojennych przeżyciach Tomasika wiemy niewiele; był nieskory do wspomnień; z niewolniczej pracy na południu ZSRR trafił
do Armii Andersa, Co dalej? Z dwuznacznych i fragmentarycznych opowieści można sądzić, iż
znalazł się w jednostce specjalnej komandosów do zadań dywersyjnych (m.in. znane mu były
sztuki walki). Nic dziwnego, iż wróciwszy do Trzebowniska, z Krzyżem Walecznych, podwójnie
przyznanym, m.in. za Monte Cassino, oraz z Orderem Virtuti Militari, wolał się z tym nie obnosić. A jakie były losy zaczernian? Noworul miał za sobą szlak Samodzielnej Brygady Strzelców
Karpackich, potem służbę w 3. Dywizji Strzelców Karpackich (pobyt w Palestynie, walki pod Tobrukiem i Gazalą, następnie przez Irak i Liban trafił do Włoch). Ułan Władysław Porada, jeniec
obozu w Zaporożu, trafił na Bliski Wschód w szeregach Armii Polskiej gen. Władysława Andersa
ewakuowanej z południowych krańców ZSRR. Cieśla ciężko ranny w ostatniej bitwie o Bolonię
zmarł w szpitalu w listopadzie 1945 r. Porada pozostał na emigracji, zaś Noworul trawiony tęsknotą za rodziną wrócił do Polski w 1947 r. Do rodziny w Terliczce powrócił też Jakub Gębski.
Początek lipca 1944 r. ZBLIŻAŁ SIĘ KONIEC OKUPACYJNEJ NOCY. Zwiastunem końca okupacji hitlerowskiej stało się pojawienie w Jasionce niemieckich oddziałów frontowych ze wschodu. Gdzieś w połowie lipca ewakuowano administrację i niektóre służby lotniska oraz ekipę remontową z Zaczernia. W to miejsce w zaczerskim dworze rozlokował się oddział piechoty, który
od północy na wysokości cmentarz – majątek Rudna Mała wykopał okopy i linię obronną. Także
na lotnisko ściągnięto mieszkańców okolicznych wsi do kopania rowów od strony północnej
i wschodniej oraz okopów przysłaniających plac postojowy bombowców (dzisiaj teren bloków).
Połowa lipca 1944 r. AKCJA „BURZA”. Komendant Inspektoratu rzeszowskiego Armii Krajowej mjr Łukasz Ciepliński wydał rozkaz do akcji o kryptonimie „Burza”. Pospiesznie dokonywano uzupełnienia uzbrojenia i środków opatrunkowych z nadzieją na czynny udział w walce
z wycofującymi się Niemcami. Pluton AK Zaczernie był przygotowany jako drugi „rzut”. A tymczasem, po pięciu dniach akcja została odwołana.
24–29 lipca 1944 r. ARMIA CZERWONA WKROCZYŁA DO STOBIERNEJ, WÓLKI i TAJĘCINY. Od wschodu grzmiały działa, nasilały się odgłosy frontu. W kronice szkoły Stobiernej, jej
kierownik odnotował: Niespodziewanie, w poniedziałek, 24 lipca weszły do wsi pierwsze oddziały
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Armii Czerwonej. Najpierw od strony Medyni wkroczyły grupy czerwonoarmistów, potem przyjechały
furgony i auta ciężarowe typu „Canada” i „Dodge”. Po południu w szkole już kwaterowali żołnierze
sowieccy. Częstowali nas tuszonką i sucharami. Niemcy broniący lotniska opierali się kilka dni, gęsto
terkotały karabiny maszynowe i grzmiały działa przeciwlotnicze… Tymczasem, na samym lotnisku
przystąpiono do niszczenia pasów startowych (płytę zaminowano i odpalono ładunki, czyniąc
kilkadziesiąt lejów). Wysadzono też 3 istniejące hangary. 28 lipca bateria niemieckiej artylerii
przeciwlotniczej okopanej w Terliczce, uciekła ze wsi. Wcześniej zrabowała 16 koni, 10 wozów,
2 krowy i 2 świnie. Tego samego dnia, wolna od niemieckiego okupanta była Wólka pod Lasem.
Nazajutrz, 29 lipca Rosjanie zajęli Głogów i sąsiadujące wioski, także Tajęcinę, i rozmieścili swe
oddziały w lesie, dwa kilometry o zabudowań Zaczernia. Następnego ranka radziecka artyleria
otworzyła ogień na stanowiska niemieckie z północnej strony wsi. Dosięgły one też cywilów
z Zaczernia: zginęły dwie dziewczynki Anna Paja i Bronisława Skała a także 50-letnia Anna
Pustelak z Dołu, pasąca krowę. Kilka osób odniosło rany.
30 lipca 1944 r. FRONT NA WISŁOKU, WYZWOLENIE ŁĄKI, ŁUKAWCA I TERLICZKI. W niedzielę 30 lipca, wojska radzieckie wyzwoliły Soninę, Wolę Dalszą, Łańcut i Kraczkową. W godzinach popołudniowych dotarły do Łąki, Łukawca a następnie Terliczki. W kilka godzin żołnierze
23 korpusu piechoty 60 Armii (dowódca gen. Paweł Kuroczkin), wchodzącej w skład I Frontu Ukraińskiego, zajęli stanowiska na prawym brzegu Wisłoka. Przygotowywano się do forsowania rzeki. Równolegle z oddziałami piechoty przegrupowywały się pododdziały artylerii.
W wybranych miejscach na Łukawcu Dolnym okopały się stanowiska haubic a także artylerii
rakietowej (wyrzutnie katiusz). We wtorek, 1 sierpnia rano wycofujący się Niemcy wysadzili dwa
przęsła mostu w Trzebownisku.
Ranek 1 sierpnia. W TRZEBOWNISKU NIEMCY WYBRALI 10 ZAKŁADNIKÓW. Ostanie godziny okupacji mogły być ostatnimi godzinami życia kilkudziesięciu mieszkańców Trzebowniska. Tak to zapamiętał Tadeusz Skrabucha: – Rankiem, przechodząc od domu do domu Niemcy
wyprowadzili na rzeszowski gościniec, za krzyż, pond sto osób, łącznie z kobietami i małymi dziećmi.
Po południu, większość zwolniono, zatrzymując osiem osób do załadunku i transportu amunicji
oraz wyznaczając spośród mężczyzn 10 zakładników, jako gwarantów bezpieczeństwa, na wypadek
gdyby ktoś zza węgła próbował strzelać do niemieckich żołnierzy. Ostatecznie, zakładników przeprowadzono z piwnicy Musiałów do stodoły Józefa Lecha. Tam dotrwali środowego ranka. Tymczasem
tuż po północy, Niemcy ewakuowali się, rano 2 sierpnia pojawili się Ruscy…
Wtorek, 1 sierpnia 1944 r. OSTATNIA AK-OWSKA AKCJA NA LOTNISKU. „Pantera” zebrał
swoich ludzi na końcu Nowej Wsi od strony Zaczernia. Było ich ośmiu. Polscy żołnierze czekali
na rozkaz szefostwa AK w sprawie zajęcia lotniska. Taki rozkaz nie dotarł. W powojennych
notatkach Jana Bieńka 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. 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. ŁUNA NAD NOWĄ WSIĄ. Wspomina Maria Czyrek z Nowej Wsi: – Ruscy byli już za Wisłokiem i kryli się za mendlami skoszonego zboża. Przed wieczorem
Niemcy wygonili wszystkich mieszkańców Nowej Wsi. Mówili, ze 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.
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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.
2 sierpnia 1944 r. RADOŚĆ WYZWOLENIA, ŁZY PO STRACIE NAJBLIŻSZYCH. Tuż po północy z 1 na 2 sierpnia Niemcy ewakuowali się z Trzebowiska, a także opuścili swe stanowiska
w Zaczerniu. Ostatni wycofali się saperzy wysadzając na Czarnej most na szosie Rzeszów – Głogów oraz mostki na drogach polnych. W środę, 2 sierpnia, bardzo wczesnym rankiem żołnierze
23. korpusu gen. mjr. M. Grigorowicza sforsowali Wisłok. Wolne było też Zaczernie. W walkach na tym terenie zginęło 13 żołnierzy Armii Czerwonej. Pochowano ich na trzebowniskich
Błoniach, na prawym brzegu Wisłoka; później zwłoki przeniesiono na Cmentarz Wojskowy na
Wilkowyi. W trakcie działań frontowych życie straciło też kilkanaście osób cywilnych – głównie
mieszkańców Trzebowniska (12 osób) oraz Nowej Wsi (2) i Zaczernia (3).
Czwartek, 3 sierpnia 1944 r. POGRZEBY OFIAR FRONTU. 2 sierpnia, w godzinach rannych
cały teren gminy 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 czwartek, 3 sierpnia, w na staromiejskim cmentarzu pochowano ofiary walk
frontowych – mieszkańców parafii. Z relacji Marii Czyrek z Nowej Wsi: – Kościół uprzątnięty tylko
ze szkła. A na posadzce kilkanaście trumien, takie paczki zbite naprędce z desek. Wśród ofiar głównie
ludzie z Trzebowniska. Pod ścianą staromiejskiej świątyni zauważyłam statuetkę Niepokalanej Matki
ugodzoną pociskiem; figurka ta tradycyjnie noszona była przez wiernych z naszej wsi. Po latach,
figurka trafiła do nowo wybudowanego kościoła w parafii w Nowej Wsi.
Koniec II wojny. TRAGICZNY BILANS HITLEROWSKIEJ OKUPACJI. Faszystowska niewola
mieszkańców nad Wisłokiem, Czarną i Świerkowcem trwała ponad 1790 dni. W trakcie walk
oraz wskutek eksterminacji okupanta, życie straciło kilkaset osób z tego terenu. Nasi rodacy
walczyli na wszystkich frontach II wojny. Doświadczyli losu jeńców w stalagach, więźniów obozów koncentracyjnych, poznali smak niewolniczej pracy w niemieckich fabrykach oraz w majątkach bauerów. Nasi współobywatele znaleźli się wśród mieszkańców narodowości żydowskiej
wtłoczonych za mury rzeszowskiego getta, a następnie zagazowanych w krematoriach Bełżca.
Mordowano ich i grzebano w głogowskim lesie oraz w lasku „Cisowiec” między Stobierną a Pogwizdowem. Nasi ziomkowie znaleźli się też w wielotysięcznej grupie polskich oficerów i funkcjonariuszy zamordowanych z rozkazu Stalina w Katyniu i w Starobielsku.
• Na tablicy pomnika ofiar faszyzmu w STOBIERNEJ umieszczono 50 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Siedemnaście osób zginęło w wyniku pacyfikacji Stobiernej 8 lipca 1943 roku. Byli to: Franciszek Bednarz (lat 50), Jan Bednarz (23), Walenty Bielenda (64), Mateusz Ciupak (37, mieszkaniec Trzebosi, zatrzymany na drodze, gdy wiózł
furmanką kontyngent i żandarm znalazł ukryte mięso), Stefan Dębowski (30), Józef
Drupka (23), Franciszek Dul (30, przesiedleniec z Bojanowa, ojciec 6 dzieci), Józef Iwaszek (37), Mieczysław Sierżęga (30), Antoni Szybisty (28, mieszkał na jasioneckim Grondzie), Edward Szybisty (18), Jakub Szybisty (47), Jan Szybisty (47), Józef Szybisty, Wiktoria Szybisty, Wojciech Szybisty (40), Wojciech Wilk (31). Szesnastu stobierzan straciło
życie w obozach koncentracyjnych i kazamatach gestapo; w grupie tej osiem osób to
zakładnicy wywiezieni do Oświęcimia na wiosnę 1941 roku (z grupy 10 zakładników przeżyło tylko dwóch); zakładników zażądał okupant po akcji ruchu oporu i uszkodzeniu kabla
telekomunikacyjnego na trasie Rzeszów – Sokołów. Stobierscy zakładnicy zamordowani
w Oświęcimiu to: Andrzej Drupka (Dół Koniec), Franciszek Dworak (Zadwór), Walenty

KALENDARIUM GMINY 1939–1944

87

Dworak (Krzywe), Andrzej Gargas (Krzywe), Tomasz Kurdziel (Zagrody), Stanisław Motyl (Krzywe), Andrzej Skąpy (Zagrody), Michał Szczygieł (Krzywe). Siedmiu mieszkańców
Stobiernej straciło życie z racji bezpośredniego powiązania z ruchem oporu oraz z działalnością grup partyzanckich, siedmiu żołnierzy rodem ze Stobiernej – zginęło w walkach
na frontach II wojny, zarówno we wrześniu 1939 jak też w szeregach I i II Armii WP oraz
jednostek polskich walczących na froncie zachodnim. Wśród oficerów polskich zamordowanych przez NKWD w Katyniu był również m.in. urodzony w Stobiernej Władysław
Armata, dr praw, w latach 30. prezes Sądu Grodzkiego w Nowym Sączu;
• Na tablicy pamiątkowego obelisku w Łące na część ofiar wojen wyryto nazwiska 44
mieszkańców z terenu całej parafii. Ich biogramy spisał dr Józef Świeboda. W tym spisie są następujące nazwiska mieszkańców ŁĄKI, bądź osób tutaj urodzonych: Hieronim
Ataman, Franciszek Ataman, Franciszek Bałanda, Edward Barszczewski, Franciszek
Burski, Anna Burak, Józef Burak (zawodowy policjant, stracony w Katyniu), Józef Gancarz, Stanisław Gancarz, Jan Golonka, Józef Jałówka, Franciszek Kania, Andrzej Koń,
Stanisław Koszaliński, Jan Mendrala, Franciszek Pawłowski, funkcjonariusz Policji
Państwowej Józef Ryś, rozstrzelany przez NKWD w Ostaszkowie, Franciszek Świeboda
– żołnierz zawodowy, też zamordowany przez NKWD w 1940 r., Franciszek Siłka, Stanisław Szubert, Stanisław Szuberla, Jan Więcek, Stefan Wołos. Ofiary II wojny z terenu ŁUKAWCA DOLNEGO: Franciszek Barnat, Wojciech Kopeć, Franciszek Kuraś,
Wojciech Lech, Józef Nowak (prawnik rozstrzelany w 1940 r. przez NKWD), Wincenty
Nowak. Na wspomnianej tablicy wyryto też nazwiska poległych mieszkańców TERLICZKI: Władysława Chmaja i Jana Pieczonki. W spisie tzw. Listy Katyńskiej widnieje m.in.
nazwisko por. rez. Alojzego Mariana Tatkowskiego, urodzonego w Łące, syna długoletniego kierownika łąckiej szkoły, który przed wojną pracował w krakowskim magistracie
oraz Andrzeja Drzała, b. legionisty, natomiast na polskim cmentarzu wojennym we włoskim Loretto leży ppor. Emil Samołyk, rodem z Terliczki, który zginął w trakcie kampanii
włoskiej 2 Korpusu;
• W kronice szkoły w JASIONCE wymieniono tylko kilka nazwisk, tych którzy polegli na miejscu: 23-letniego Władysława Pokrzywy, Antoniego Szybistego, lat 28 (podczas pacyfikacji Stobiernej), Andrzeja Mazura, lat 34 oraz Jana Piecucha i Franciszka Żyradzkiego; na liście żołnierzy pochowanych na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino
jest nazwisko plut. Wojciecha Pokrzywy, lat 29.
• Z racji działań frontowych 1944 r. w NOWEJ WSI życie straciły dwie osoby; 13-letnia Stefcia Musiał i 17-letni Tadeusz Kloc. Kilkanaście osób przeszło przez obozy jenieckie oraz
niewolniczą pracę w niemieckich fabrykach oraz w majątkach bauerów;
• Najstraszliwszą z wojen opłaciło życiem 25 mieszkańców TRZEBOWNISKA. W kampanii
wrześniowej 1939 zginęli: Wincenty Chłanda, Franciszek Kotarski, Jan Słonka. W obozach koncentracyjnych i kazamatach gestapo zamordowani zostali: Franciszek Bereś,
Jan Kogutek, Kazimierz Kogutek, Piotr Kogutek, Stanisław Kogutek, Jan Majcher,
Walenty Porada, Jan Rzuciło, Zofia Tomaka. Tadeusz Bereś, wywieziony na roboty
przymusowe, zaginął bez wieści. W trakcie działań frontowych 1944 zginęli: Dobiesław
Czupryjak, Franciszek Herba, Kazimierz Kloc, Kazimierz Koszykowski, Władysław
Mroczkowski, Aniela Stadnik, Kazimierz Tomasik, Franciszek Wcisło, Jan Wcisło,
Mieczysław Wiercioch, Stanisław Wolf, Jan Wisz. Co najmniej 37 mieszkańców otarło
się o śmierć: przeszło obozy koncentracyjne (6 osób) i obozy jenieckie, przesłuchania
i tortury w lochach gestapo oraz rzeszowskiego Zamku (21 osób), doznało gehenny zakładnika pod groźbą rozstrzelania (było to 10 zakładników w trakcie działań frontowych
na początku sierpnia 1944);
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• Także mała WÓLKA POD LASEM opłaciła wojnę śmiercią swych mieszkańców. M.in. rozstrzelano Katarzynę Skórę, w której zabudowaniach przebywali jeńcy sowieccy zbiegli
z obozu w Majdanie. W trakcie pacyfikacji wsi w maju 1943 r. zamordowano Józefa Dubiela i Walentego Kuźniara, w obozach zginęli Tomasz Stopa i Józef Małecki, w trakcie
nalotów nad terytorium Rzeszy życie stracili Jan Wiercioch i Jan Gancarz;
• II wojna odebrała życie co najmniej 11 mieszkańcom ZACZERNIA. Ich nazwiska dopisano
do nazwisk 68 zaczernian poległych w czasie działań wojennych w okresie 1914–1920.
W latach 1939–1945 polegli: Wojciech Gancarz, Jan Puc, Franciszek Chmaj, Edward
Stopa oraz trzech braci Słonków – Franciszek, Władysław i Jan. Sierż. Józef Cieśla,
żołnierz 2 Korpusu Polskiego został pochowany na cmentarzu wojennym w Bolonii. Na
cmentarzu Miednoje w Rosji spoczywa m.in. Michał Gancarz (ur. 1905), posterunkowy z Policji Państwowej, pochodzący z Górki Zaczerskiej, zamordowany przez NKWD
w kwietniu 1940 roku. W trakcie działań frontowych, 30 lipca zginęły: Anna Paja (lat 16),
6-letnia Bronisława Skała i Anna Pustelak (lat 50).
• Tę tragiczną listę ofiar II wojny zakończyć trzeba listą najdłuższą – obejmującą zagładę ponad 200 OBYWATELI GMINY TZREBOWNSIKO NARODOWOŚCI ŻYDOWSKIEJ. W 1942 r.
zostali zamknięci za murami rzeszowskiego getta, a potem wywiezieni i zagazowani
w krematoriach Bełżca. Część z nich, głównie dzieci i starców, rozstrzelano w głogowskim
Borze. Grupę około dwudziestu Żydów zamordowano koło Stobiernej; zostali pogrzebani w piaskach Lasku Cisowskiego. W lipcu 1942 roku koło domu ludowego w Wólce
rozstrzelano 5-osobową rodzinę żydowską (3 kobiety i 2 dzieci), od lat zamieszkałą w tej
wsi. Pełnej imiennej listy zamordowanych polskich Żydów nie da się już nigdy odtworzyć
i skompletować. Pozostaje ludzka pamięć i współczucie rodzinom ofiar Holokaustu. Oraz
wezwania: NIGDY WIĘCEJ! NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!
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Początek sierpnia 1944 r. INTENSYWNE PRACE NA LOTNISKU. 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. Codziennie sołtys wyznaczał do tych
robót kilkunastu młodych mieszkańców Łukawca. 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…
21 sierpnia 1944 r. NA ODSIECZ POWSTANIU WARSZAWSKIEMU. Komendant główny Armii Krajowej gen. Tadeusz Bor Komorowski wydał rozkaz polecający zorganizowanie wsparcia dla Powstania Warszawskiego. Z Inspektoratu AK Rzeszów miał wyruszyć oddział ochotniczy
w sile ponad 60 żołnierzy; do wyjazdu szykowało się też kilka osób z terenu placówki „Jabłoń”,
m.in. 18-letni Tadeusz Kuraś z Łukawca i pięciu żołnierzy AK z Zaczernia. Miejscem koncentracji grupy dysponującej dwoma samochodami strażackimi był las koło Turzy. Dowództwo
zaczerskiego plutonu, zawsze przezorne, zdecydowało się wcześniej „po cywilnemu” spenetrować teren zbiorki rzeszowskich AK-owców w turzańskim lesie. Zauważono tam spore zgrupowanie wojsk sowieckich. W tej sytuacji, w ostatnim momencie odwołano wymarsz żołnierzy
z Zaczernia. W nocy 21 sierpnia, kompletujący się rzeszowski oddział został otoczony przez siły
NKWD i rozbrojony. Większości żołnierzy AK udało się zbiec.
Środa, 23 sierpnia 1944 r. NOWE WŁADZE GMINY TRZEBOWNISKO. W domu Władysława
Ruszla w Trzebownisku zebrała się Gminna Rada Narodowa, zdominowana przez ugrupowania lewicowe. Na przewodniczącego Rady wyznaczono Ignacego Warchoła ze Stobiernej, który przejął zarazem obowiązki wójta gminy Trzebownisko i zastąpił Jana Kreta. W zachowanym
w Archiwum protokole datowanym 23.08.1944 r. podpisanym przez Ignacego Warchoła użyto
określenia: b. wójt Jan Kret, co oznacza iż przestał on być gospodarzem gminy. Funkcję sekretarza gminy sprawował dalej Stanisław Janda, co najmniej do wiosny 1945 r. W lipcu 1945
rozdzielono funkcję przewodniczącego GRN i wójta. Na przewodniczącego Rady wybrano Wincentego Konia z Łukawca (sprawował tę funkcję przez rok). W sierpniu 1945 roku, 25-osobowa
Rada w tajnym głosowaniu demokratycznie wybrała wójta. Startowało 3 kandydatów. Dotychczasowy wójt Ignacy 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, obok ludzi SL znalazło się trzech członków PPR,
dwóch PPS a także przedstawiciele: Związku Walki Młodych, ZMW „Wici”, Związku Samopomocy Chłopskiej, OSP i spółdzielczości.
Koniec sierpnia 1944. OKUPACYJNE DOKUMENTY TRAFIŁY DO STUDNI. Wójt Jan Kret
przekazał następcom wszystkie materiały urzędowe. Niewiele z nich ocalało; w Archiwum Państwowym dotrwało do dziś (rok 2016) kilkanaście egzemplarzy dotyczących m.in. urzędowych
zarządzeń okupanta, obowiązków kontygentowych, wykazu młodych mężczyzn kwalifikujących
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się do poboru na junaków do oddziałów budowlanych „Baudienst”. Wszystkie, jakimi dysponuje AP pochodzą z kancelarii gromady Staromieście. Dokumenty z innych kancelarii uległy
zniszczeniu. Jak sobie potem opowiadano, ponoć goniec wrzucił wszystkie papiery kancelarii
gminnej do studni stojącej obok budynku siedziby gminy w Trzebownisku; dziś w tym miejscu zlokalizowany jest parking pomiędzy pawilonem NZOZ a marketem SPAR. Były wójt Jan
Kret odszedł z pracy w administracji publicznej. Niesposób jednoznacznie ocenić jego postawę,
a zwłaszcza stopień dyspozycyjności wobec hitlerowskiego okupanta. Po latach pojawiły się
opinie, iż działał na dwa fronty, również na rzecz polskiego podziemia. Faktem pozostaje, iż
jego syn Kazimierz Kret był zaprzysiężonym żołnierzem AK; wydaje się wprost niemożliwym,
aby ojciec o tym nie wiedział…
Cały sierpień 1944 r. LOTNISKO ZNOWU CZYNNE. „Jasionka” przysposabiała się do roli
lotniska przyfrontowego; taką funkcję pełniła do stycznia 1945. 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 niewielkie, zniszczeniu uległa jedynie górna warstwa betonu.
Połatano drogi kołowania, usypano wały ochronne. Po zatrzymaniu się frontu na Wisłoce, Armia Czerwona urządziła wokół Rzeszowa cały węzeł lotnisk przyfrontowych. Poza „Jasionką”,
znaną Niemcom, a wiec narażoną na naloty wroga, samoloty stały w Łukawcu (na tzw. łąkach
pańskich), w Zaczerniu (obok cmentarza – lądowisko dla „kukuryźników” i na polach folwarku
„Rejterada” – dla samolotów bombowo-szturmowych), w Mrowli (na tzw. Rękawku), na polach
Zalesia – w okolicy obecnej al. gen. W. Sikorskiego.
Koniec sierpnia 1944 r. GMINA ZAPLECZEM DLA FRONTU. Wojska I Frontu Ukraińskiego,
przeszły do obrony na rubieży Winiary – Kaszyce – Łagów – Szczucin – Dębica – Krosno – Sanok.
Taki stan utrzymał się do stycznia 1945 r. Nasze wsie stały się niejako zapleczem dla stanowisk frontowych. Sztab radzieckiego 5. Korpusu Lotnictwa Szturmowego, która to jednostka
do chwili ofensywy styczniowej stacjonowała na lotnisku w Jasionce i na lotniskach polowych
w całej okolicy, miał swą siedzibę w budynku szkolnym w Zaczerniu. Startujące z tymczasowych lotnisk polowych samoloty przez cały sierpień wykonywały loty bojowe za Wisłę (walki
o przyczółek baranowsko-sandomierski), bombardowały Wrocław i inne miasta. W głównym
budynku nowej szkoły w Łukawcu na Gromadzówce urządzono szpital polowy. Izbę szpitalną
i „banię” uruchomiono w dwu poniemieckich barakach posadowionych nad Wisłokiem w Nowej Wsi (niedaleko obecnego Domu Ludowego). Cześć z pomieszczeń szkoły w Jasionce zajmował personel lotniczy Armii Czerwonej; zwolniono je dopiero w maju 1946 r.
Koniec lata 1944 r. DZIECI WRÓCIŁY DO POLSKIEJ SZKOŁY. Powoli ludzie dochodzili do
siebie. Radość z wyzwolenia mąciła świadomość wojennych ofiar, a zwłaszcza brak wiedzy o losach, tych, którzy nie powrócili z frontu bądź tych, których okupant osadził w obozach. Czy
jeszcze żyją? Póki co, przyszło leczyć „frontowe rany”. Na naprawę czekały wysadzone przęsła
mostu w Trzebownisku. Zbliżał się wrzesień, tymczasem niektóre budynki szkolne wymagały
naprawy. W TRZEBOWNISKU rozburzone były piece, częściowo wyrwane okna i drzwi. Wybuch
pocisku zniszczył fragment poszycia dachu, brakowało niemal wszystkich szyb w oknach. Po doraźnym zabezpieczeniu pomieszczeń 8 września podjęto naukę. W roku szkolnym 1944/1945
na zajęcia uczęszczało 257 dzieci. Także szkoła w NOWEJ WSI mocno ucierpiała w trakcie likwidacji lotniska. Także tutaj po doraźnych pracach budowlanych do zajęć przystąpiła grupa
78 dzieci w ramach 4 klas. Jeszcze później, bo dopiero 23 września rozpoczął się nowy rok
w JASIONCE. Do dyspozycji pozostawała tylko jedna sala szkolna. Resztę sal i mieszkanie kierownika zajęli czerwonoarmiści z wojsk lotniczych. Jednak już w połowie października uczniowie weszli do drugiej klasy. Uchwałą zebrania wiejskiego opodatkowano się po 30 zł od morgi
ziemi na zakup szyb; starczyło na zaszklenie okien sali oraz korytarza na piętrze, na parterze
dziury w oknach przyszło zatkać dyktą. Przez kilka miesięcy roku szkolnego 1944/45 nie mogli
wrócić do szkoły uczniowie z ZACZERNIA; budynek zajmował sztab radzieckiego 5. Korpusu
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Lotnictwa Szturmowego. Nie obyło się bez problemów również w ŁUKAWCU. Z powodu zajęcia
budynku na Gromadzówce na cele szpitala polowego, zajęcia szkolne rozpoczęły się w starych
izbach na Golonkówce i na „dole”. Parter nowej szkoły wolny był dopiero pod koniec stycznia
1945 r. W STOBIERNEJ, jak zapisano w kronice szkoły na Dole, pomimo wielu trudności rok szkolny 1944/45 pierwszy w wolnej już Polsce Ludowej zakończył się sukcesem ukończenia VII klasy przez
18 uczniów i uczennic…
Wrzesień 1944 roku. ARESZTOWANIA ŻOŁNIERZY AK. Z tygodnia na tydzień narastała
fala prześladowań i represji ze strony radzieckiego NKWD oraz polskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, wobec dowódców i szeregowych żołnierzy Armii Krajowej. Na porządku dnia
były aresztowania, mroczne śledztwa, finalizowane także wyrokami śmierci. W efekcie, część
żołnierzy podziemia trafiła do łagrów i obozów na terenie Związku Radzieckiego. 3 września
aresztowano m.in. zastępcę komendanta Placówki „Jabłoń” Włodzimierza Maurera z Jasionki.
UB zatrzymał też Stanisława Jędrzejowicza; zwolniono go po sześciu tygodniach. Z Łukawca
zabrano ludzi z kierownictwa miejscowego plutonu Edwarda Babiarza, Wojciecha Kurasia
i Wojciecha Wiśniewskiego, niedługo potem, 13 września, aresztowano nowowsian braci Józefa Bieńka, Henryka Bieńka oraz Jana Bieńka „Panterę”. Tego samego dnia funkcjonariusze
NKWD zabrali do rzeszowskiego Zamku kierownika szkoły w Stobiernej Leona Sokołowicza
oraz nauczyciela z Krzywego Franciszka Kukulskiego. W podobny sposób zatrzymano i osadzono na Zamku kilku innych żołnierzy AK z Placówki „Jabłoń”, w tym zaczernian: Stanisława
Pukałę komendanta tutejszego plutonu AK, Stanisława Noworóla i Władysława Szymańskiego oraz mieszkających w Tajęcinie Ludwika Cieślę, Wincentego Cieślę, Stanisława Dynię, Wincentego Dynię oraz Wincentego Piątka. Wśród aresztowanych znaleźli się też m.in.
Bronisław Cisło z Wólki i Wojciech Szwagiel z Trzebowniska. Dowódcę Placówki „Jabłoń” Stanisława Wiśniowskiego („Wrzos” „Kłos”) z Jasionki zatrzymano, najprawdopodobniej, dopiero
w październiku, już po nieudanej akcji na rzeszowski Zamek.
13 września 1944 r. LUDZIE CZYTALI MANIFEST PKWN. Na bramie prowadzącej do kościoła parafialnego w Łące ktoś zawiesił Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego
z 22 lipca 1944 roku, pierwszy oficjalny dokument władzy ludowej w Polsce. Zadaniem PKWN
– stwierdzono w Manifeście – jest kierowanie walką wyzwoleńczą narodu, zdobycie niepodległości i odbudowa państwowości polskiej. Do czasu uchwalenia nowej ustawy zasadniczej podstawą działania władz miała być konstytucja z 17 marca 1921 roku. Utworzony przez polskich
komunistów rząd zapowiadał likwidację wielkiej własności obszarniczej w drodze reformy rolnej, upaństwowienie wielkich przedsiębiorstw, powszechność nauki i oświaty. Nowa władza
głosiła powrót Polski na ziemie piastowskie nad Odrą i Bałtykiem oraz zasadę etnograficznego
ustalenia granicy wschodniej. W polityce zagranicznej PKWN deklarował ścisły sojusz z ZSRR.
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego wzywał Polaków: Wybiła godzina odwetu na Niemcach
za męki i cierpienia, za spalone wsie, za zburzone miasta, zniszczone kościoły i szkoły, za łapanki,
obozy i rozstrzeliwania, za Oświęcim, Majdanek, Treblinkę, za wymordowanie getta. (…). Chwytajcie
za broń! Bijcie Niemców wszędzie, gdzie ich napotkacie! Atakujcie ich transporty, udzielajcie informacji, pomagajcie żołnierzom polskim i sowieckim! Na terenach wyzwolonych wypełniajcie karnie
nakazy mobilizacyjne i śpieszcie do szeregów Wojska Polskiego. Odzew na ten apel był stosunkowo niewielki.
7–8 października 1944 r. PRÓBA ODBICIA UWIĘZIONYCH ŻOŁNIERZY AK. Masowe aresztowania działaczy polskiego podziemia sprawiły, że w ciągu kilkunastu dni w celach rzeszowskiego Zamku osadzonych zostało ponad 200 żołnierzy Armii Krajowej. W tej sytuacji, dowództwo Podokręgu AK zdecydowało o zbrojnej akcji w celu uwolnienia kolegów. Przeprowadzony
w nocy z 7 na 8 października atak na wiezienie, z różnych względów, nie powiódł się. Andrzej
Zagórski (Dzieje Rzeszowa, t. III) pisze, że akcję miało ubezpieczać pięć czteroosobowych patroli, łącznie w sile 28 ludzi, lecz dwa zespoły, m.in. grupa Stanisława Wiśniowskiego („Kłosa”)
z Jasionki spóźniła się na miejsce koncentracji, gdyż została ostrzelana od strony Szopena. Jed-
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nemu z żołnierzy zabezpieczenia nieopatrznie eksplodował granat mocno go raniąc; to zaalarmowało patrole NKWD i załogę więzienia. W tej sytuacji, Łukasz Ciepliński „Pług”, kierujący
akcją, nakazał wycofanie się. W akcji poległo bądź zaginęło 3 żołnierzy AK, a czterech zostało
rannych w tym jeden z jasioneckiej grupy „Kłosa”. Wg raportu „Pługa” miało też polec 2 Sowietów i 2 milicjantów, zaś 12 milicjantów odniosło rany. W akcji na rzeszowski Zamek uczestniczyli prawdopodobnie również żołnierze AK z Zaczernia, w tym Józef Porada oraz Władysław
Dynia z sąsiedniej Rudnej Małej.
Październik 1944 r. GENERAŁOWIE AR KWATEROWALI W ZACZERNIU. Znów do części
domów wprowadzili się „lokatorzy” – niemieckich oficerów zastąpili „Ruskie”. Tak było w Nowej
Wsi, w części chałup Jasionki a także w wielu gospodarstwach zaczernian. W domu Michała
Dudka kwaterował radziecki generał mjr Mikołaj Kamanin, dowódca 5. Korpusu Lotnictwa
Szturmowego (w latach 1966–71 szef radzieckiego oddziału kosmonautów). W zajętym pałacyku Jędrzejowiczów zatrzymał się dowódca lotniczej eskadry, pilot samolotu szturmowego IŁ2
Georgij Bieregowoj, oznaczony wkrótce gwiazdą Bohatera Związku Radzieckiego za zasługi
w walce z Niemcami (to późniejszy kosmonauta, pilotował Sojuz 3 w roku 1968). Pewnego dnia
w Jasionce pojawili się inni niezapowiadani goście – lotnicy amerykańscy. Na lotnisku próbował
wyładować potężny „Liberator”, jednakże 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”.
Jesień 1944 r. MOBILIZACJA DO II ARMII WP. Trwała akcja mobilizacyjna w szeregi II Armii
WP. Tworzyli ją żołnierze z poboru oraz ochotnicy, wśród których byli m.in. żołnierze Armii Krajowej. W ten sposób ludzie podziemia chcieli się uchronić przed represjami ze strony sowieckiego NKWD oraz polskiego Urzędu Bezpieczeństwa. Tworzona w Rzeszowie, w ramach II AWP,
10 Dywizja Piechoty składała się niemal w całości z b. żołnierzy AK oraz innych formacji niepodległościowych. Jak ustalił Stanisław Rząsa, z terenu Zaczernia do II Armii WP zgłosili się: Stanisław Czarnik, Stanisław Kloc, Michał Kubas, Edward Stopa (poległ 29 kwietnia 1945 r. nad
Sprewą), Józef Stopa, Jan Polak, Wincenty Pustelak, Leszek Kluz, Józef Górak, Bronisław
Dynia, Wojciech Sołtys oraz z Górki Franciszek Słonka i Władysław Słonka. Z Trzebowniska
w szeregi WP wstąpili żołnierze konspiracji m.in. Marian Ćwiok, Leon Martynuska, Stanisław
Bereś, Tadeusz Szwagiel. Szlak bojowy w szeregach I i II Armii Wojska Polskiego przemierzyli,
ponadto, m.in. Zbigniew Dymiński, sanitariuszka Janina Książek (po mężu Koń), Mieczysław
Piskornik, który walczył m.in. na Wale Pomorskim, Stanisław Rzucidło, Mieczysław Chmiel,
odznaczony m.in. Medalem „Za udział w walkach o Berlin”. Po kapitulacji Niemiec, 10 DP została wycofana na tzw. Ziemie Odzyskane, gdzie żołnierze urządzali infrastrukturę granicy Polski
i Czechosłowacji. II AWP została rozwiązana 22 sierpnia 1945 r.
7 listopada 1944 r. REFORMA ROLNA W ZACZERNIU. Przystąpiono do nacjonalizacji majątków obszarniczych w myśl postanowień dekretu PKWN o reformie rolnej. Przedstawiciele
komisarza ds. reformy, w pierwszej kolejności przejęli i zewidencjonowali majątek folwarku
w Zaczerniu. W protokole datowanym na 7 listopada a sporządzonym przy obecności zastępcy
sołtysa Stanisława Sroki oraz delegatów służby folwarcznej Stanisława Ożoga i Józefa Czarnika, wyszczególniono składniki nacjonalizowanych dóbr. Ogólny obszar folwarku dworskiego
to 557 ha, w tym grunty orne – 124 ha, łąki – 11, lasy – 415. W wykazie przejmowanych obiektów
był browar i gorzelnia. W protokole wymieniono m.in. narzędzia do produkcji, zgromadzone
płody rolne, inwentarz żywy (m.in. 2 klacze, 4 wałachy, 10 krów mlecznych). Jak wspomniał później Stanisław Rząsa: Grunty rozdzielono pomiędzy 204 małorolnych gospodarzy (łącznie 156 ha).
Akcja nie przebiegała jednak bez zakłóceń. Po kilku dniach znaczna część rolników oddała akty
nadania ziemi, ponieważ kursowała plotka, że Jędrzejowicz wróci, a ci, którzy wzięli ziemie, zostaną
ukarani…
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10 listopada 1944 r. PARCELACJA MAJĄTKÓW W ŁĄCE. Wincenty Tomaka w obecności
przedstawicieli samorządu gromadzkiego Franciszka Guni i Adama Gila przejął w Zarząd znacjonalizowany majątek dworski folwarku w Łące. W protokole wyszczególniono m.in.: obszar
ogólny – 181 ha (w tym: grunty orne – 155 ha, łąki – 8, pastwiska – 16), budynki (w tym: dom zarządcy, spichlerz, stajnia końska, kuźnia, obora, szopy zbożowe), inwentarz żywy (w tym m.in.:
4 klacze zarodowe, 13 wałachów, 21 krów mlecznych), narzędzia rolnicze, płody rolne (w tym
m.in.: 100 ton buraków, 265 q buraków cukrowych, 10 q pszenicy, 23 q rzepaku, 78 q owsa).
Ogółem, ziemię obszarniczą otrzymało 312 chłopów z Łąki, Terliczki oraz Łukawca. Reforma
rolna objęła też gospodarstwo plebańskie; rozebrano budynki gospodarcze. W 1959 r. ks. Wojciech Litwin sprzedał cały inwentarz żywy należący do plebani: konia, 2 krowy, świnię, 2 prosięta, pozostawiając na własne potrzeby kilkanaście kur. 						
		
18 listopada 1944 r. NACJONALIZACJA DWORU I FOLWARKU W JASIONCE. W protokole
przejęcia majątku folwarku w Jasionce zapisano m.in.: obszar ogólny – 428 ha (w tym: grunty
orne – 196 ha, łąki – 26, lasy – 180, ogrody warzywne – 6, parki – 4), budynki (w tym m.in.: pałac
40x20m, budynek zarządcy, budynek gorzelni, kuchnia, stajnia bydlęca, spichlerz murowany,
czworak drewniany), szklarnia, cztery studnie, narzędzia rolnicze. Majątek przejął w Zarząd
Franciszek Szybisty przy obecności zastępcy sołtysa Mariana Goclona.
19–24 listopada 1944 r. UCIECZKA WIĘŹNIÓW Z SOWIECKIEGO KONWOJU NA SYBERIĘ.
Aresztowani we wrześniu i październiku żołnierze AK, następne koszmarne dni spędzili w celach rzeszowskiego Zamku. 19 listopada transport kilku ciężarówek wyruszył na Przemyśl, aby
dotrzeć do obozu przejściowego dla żołnierzy AK w podprzemyskich Bakończycach, zlokalizowanego w barakach stajennych po artylerii. Tam więźniowie otrzymali niemieckie czapki
i płaszcze. 24 listopada z Przemyśla odprawiono pierwszy transport kolejowy do Związku Radzieckiego. Trzymający się razem b. żołnierze Placówki „Jabłoń” znaleźli się w jednym towarowym wagonie. Jak opisał to potem w swych wspomnieniach Jan Bieniek z Nowej Wsi, było
ich w sumie w wagonie 42. W godzinach nocnych udało się uwolnić zasuwę drzwi i gdy pociąg
zwolnił w okolicy Sądowej Wiszni, więźniowie wyskakiwali na nasyp kolejowy. Niestety, fakt
ten zauważyli wartownicy. Pociąg zatrzymano i podjęto pościg, dopadając trzech uciekinierów.
Wg Jana Bieńka, ze stanu 42 więźniów w wagonie, zbiegło 15, w tym Stanisław Noworól z Zaczernia i Bronisław Cieśla z Wólki pod Lasem
Grudzień 1944 r. – luty 1947 r. AK-OWCY WYWIEZIENI NA NIELUDZKĄ ZIEMIĘ. Kilkuset
żołnierzy polskiego państwa podziemnego, wtłoczonych do bydlęcych wagonów, po dwu tygodniach jazdy na wschód, przez Moskwę dotarło do łagru pod Archangielskiem, na dalekiej
północy. Część z nich, po kilkunastu miesiącach, trafiła m.in. do obozu internowanych na Uralu.
Wśród uwiezionych na tej nieludzkiej ziemi było kilkunastu członków Placówki „Jabłoń” z terenu
naszej gminy. Franciszek Sagan, autor wydanej w 2000 roku książki „ZWZ – AK Obwód Rzeszów”
wymienia kolejne miejsca zsyłki rzeszowskich AK-owców. Były to łagry: Riazań, Jagolsk, Swierdłowsk, Stalinogorsk, Borowicze. Podaje zarazem 104 nazwiska wywiezionych z terenu obwodu rzeszowskiego.
Wiosna i lato 1945 r. UCIERPIAŁY GOSPODARSTWA PLEBAŃSKIE. Parcelacja obszarów
większej własności ziemskiej (reforma rolna) dotknęła też gospodarstwa plebańskie. W Łące
rozebrano dwie stodoły, a cegłę, dachówkę i drzewo z rozbiórki sprzedano. Wycięto topole.
W 1959 roku ks. Wojciech Litwin sprzedał cały inwentarz żywy, tj. dwie krowy, konia, świnie,
2 prosięta, pozostawiając na własne potrzebny kilkanaście kur. Podobnie postąpili duchowni
zarządzający pozostałymi parafiami.
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Marzec 1945 r. W ZACZERNIU UKRYTO ARCHIWUM AK. 19 stycznia 1945 r. komendant
główny AK gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek” wydał rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej
i zwolnieniu jej żołnierzy z przysięgi. Rozkaz w tej sprawie dla jednostek z terenu Podokręgu AK
w Rzeszowie nosił datę 5 lutego i podpisany został przez ówczesnego komendanta Podokręgu
mjra Stanisława Pieńkowskiego („Huberta”). Archiwum Inspektoratu AK w Rzeszowie przechowywano w czasie hitlerowskiej okupacji w skrytce urządzonej w sklepieniu kościoła w Staromieściu. Pieczę nad archiwum AK (tajne meldunki, rozkazy, księgi rachunkowe Inspektoratu)
sprawował przez cały okres okupacji tamtejszy wikariusz ks. Józef Czyż. Po zajęciu Rzeszowa
przez Armię Czerwoną oraz po rozwiązaniu AK, dokumenty te, w marcu 1945 roku, w tajemnicy
przed nową władzą oraz NKWD, zostały przewiezione furmanką do Zaczernia. Jak pisze Andrzej
Zagórski („Dzieje Rzeszowa”, t. III), ukryto je w specjalnej skrzyni i zakopano w stodole Józefa
Stopy, profesora gimnazjum. W 1947 r. po aresztowaniu IV Zarządu Głównego WiN, na czele
którego stał Łukasz Ciepliński, archiwum przejął Urząd Bezpieczeństwa. Czytaj też: Jesień
1945 r. TAJNE MAGAZYNY BRONI W ZACZERNIU I NA GÓRCE.
Wiosna 1945 r. KIERUNEK – ZIEMIE ODZYSKANE. Wielu repatriantów z kresów wschodnich
II Rzeczypospolitej, ale też wiele rodzin z terenów centralnej i południowej Polski zdecydowało
osiedlić się na tzw. Ziemiach Odzyskanych, które po wiekach przynależności do Rzeszy – decyzjami z Jałty – znów wracały do Macierzy. Na ziemie zachodnie wyjechało z naszego terenu
kilkadziesiąt rodzin, w tym część to rodowici mieszkańcy znad Wisłoka, którzy nad Odrą i Nysą
znaleźli swą drugą Ojczyznę. M.in. 10 rodzin wyjechało na Zachód z Wólki pod Lasem. Władysława Wnęk (z d. Sutyła) wynotowała nazwiska ponad 100 mieszkańców Stobiernej, którzy
zdecydowali się szukać swego gniazda na Ziemiach Zachodnich; wielu osiadło w okolicach Stronia Śląskiego, Lądka, Kłodzka.
Kwiecień 1945 r. WIĘŹNIARKI RAVENSBRÜCK WYKUPIONE ZA ZŁOTO. Kiedy nad Wisłokiem budowano – nie bez trudu – nową polską rzeczywistość, na terytorium Rzeszy trwała
jeszcze wojna. Dnia wolności oczekiwały wciąż m.in. więźniowie obozów koncentracyjnych,
w tym nasi ziomkowie. W kwietniu 1945 roku, już u kresu wojny, ok. 15 tys. więźniarek obozu
Ravensbrück zostało za złoto wykupionych od Himmlera przez szefa Szwedzkiego Czerwonego
Krzyża hr. Folke Bernadotte. W tym gronie znalazło się ok. 5 tys. Polek. W dniach 5, 7, 23 i 26
kwietnia 1945 roku zabrano je z terenu obozu i przewieziono białymi autobusami z czerwonym krzyżem na dachu do Lubeki, a następnie promem do Szwecji. Wśród uczestniczek akcji
znanej w historii pod nazwą „Białych autobusów” znalazły się też kobiety znad Wisłoka i Świerkowca: Władysława Bielenda i Wiktoria Chłędowska ze Stobiernej oraz mieszkanki Trzebowniska: Aniela Bereś (nr obozowy 47466) jej siostra Zofia Mitka, oraz Agnieszka Rzucidło.
Poprzez Lubekę trafiły do szwedzkich sanatoriów. Więźniarki były śladem człowieka; ważyły po
35–45 kg. Do Polski powróciły na jesieni 1945 roku. Ze względu na stan zdrowia, najpóźniej, bo
dopiero 15 grudnia 1945 r., do Trzebowniska dotarła Aniela Bereś.
17 czerwca 1945 r. WYBORY SOŁTYSÓW. Na wiosnę 1945 r. w całej gminie, na zebraniach
wiejskich odbyły się wybory sołtysów i podsołtysów. W niektórych miejscowościach zebrania
zwoływano kilkakrotnie; np. w Trzebownisku już wybrani ludzie po kilku dniach rezygnowali.
W zbiorze archiwalnym Gminnej Rady Narodowej w Trzebownisku zachował się, sporządzony
17 czerwca 1945 r., zbiorczy spis osób, które objęły te funkcje w poszczególnych gromadach.
Jasionka – sołtys Cyryl Guzek (przynależność partyjna Stronnictwo Ludowe), podsołtys Franciszek Wilk (SL), Łąka – Jan Kilian (SL) i jego zastępca Stanisław Dudek (bezpart.), Łukawiec –
Augustyn Kasiak (bezpart.) i Wincenty Barłoga (bezpart.), Miłocin – Władysław Kozdrański
(SL) i Jan Micał (SL), Nowa Wieś – Franciszek Sroka (SL) i Józef Noworól (SL), Staromieście – Józef Skarbowski (bezpart.) i Wojciech Firlej (bezpart.), Stobierna – Walenty Szczur (bezpart.)
i Władysław Sutyła (bezpart.), Terliczka – Józef Nowak (PPS i Jan Barszczowski (SL), Trzebownisko – Andrzej Tomasik (PPR) i Jan Rzucidło (SL), Wólka pod Lasem – Jan Kuźniar (SL)
i Gabryel Jakubowski (SL), Zaczernie – Stanisław Rząsa (SL) i Stanisław Sroka (SL).
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Połowa roku 1945. REJSY SAMOLOTEM DO WARSZAWY. Po ofensywie styczniowej Armii
Czerwonej, lądowiska polowe, w tym na łąkach Łukawca i Zaczernia uległy likwidacji. Przywrócone do pełnej używalności lotnisko w Jasionce stopniowo przejęło zadania portu cywilnego.
Były to loty nieregularne, najpierw na trasie Rzeszów – Lublin, potem Rzeszów – Warszawa. Po
wznowieniu działalności przez PLL LOT w sierpniu 1945 r., Rzeszów uzyskał w miarę regularną
linię z Warszawą.
23 sierpnia 1945 r. PIOTR TOMAKA WÓJTEM GMINY. Po rozdzieleniu funkcji przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej (został nim Wincenty Koń z Łukawca) oraz stanowiska
wójta, o fotel gospodarza gminy ubiegało się 3 kandydatów: Marcin Goclon z Jasionki, Ignacy
Warchoł ze Stobiernej oraz Piotr Tomaka z Nowej Wsi. Wygrał Tomaka związany ze Stronnictwem Ludowym. Pobory wójta ustalono na 1200 zł; referent w UG dostawał 1000 zł, a woźny
800 zł.
Wrzesień 1945. NOWY ROK SZKOLNY W JASIONCE. Z kroniki szkoły: Nauka w roku szkolnym 1945/46 rozpoczęła się 4 września. Do szkoły poszło 235 uczniów. Liczba sił nauczycielskich – 5.
Ponieważ dwie izby nadal są zajęte przez wojska sowieckie (lotnictwo) musiano połączyć klasę VI
i VII; nauka odbywa się w dwu wolnych salach. Dopiero 12 maja 1946 r. wojsko definitywnie opuszcza szkołę.
Jesień 1945 r. TAJNE MAGAZYNY BRONI W ZACZERNIU I NA GÓRCE. Jednym z ważnych
zadań nowej administracji gminnej oraz funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej było egzekwowanie obowiązku złożenia wszelkiej posiadanej broni. Mimo, iż obowiązek ten obłożony był
wysokimi karami, łącznie z sądowym wyrokiem śmierci, do sołtysów trafiła jedynie część niebezpiecznego sprzętu. W Zaczerniu większość broni będącej niegdyś w dyspozycji AK-owskiego
podziemia ukryto. Najpierw schowano ją w stodołach Pukały i Tadeusza Rzeszutka; trafiła tu
m.in. broń przeniesiona z bunkra w lesie głogowskim. Na jesieni wszystko to starannie zakonserwowano i cały ten arsenał broni i amunicji zamurowano w piwnicy u Wojciecha Błoniarza.
Drugą partię broni przywieziono – jak wspomina w swej książce Stanisław Rząsa – ze Staromieścia. Broń tę spakowaną w skrzyni, zakopano w szopie przy stodole Jana Skały na Górce Zaczerskiej… Czytaj też zapis pod datą 30 sierpnia 1947 roku.
3 września 1945 r. W GMINIE WCIĄŻ SŁYCHAĆ STRZAŁY. Po rozwiązaniu Armii Krajowej
część ludzi londyńskiego podziemia kontynuowało antykomunistyczną działalność w szeregach utworzonej 3 września 1945 r. organizacji „Wolność i Niezawiłość” (WiN). Miała to być organizacja cywilna, a nie wojskowa. W styczniu 1947 r. na czele IV Zarządu Głównego WiN stanął
b. komendant rzeszowskiego Inspektoratu AK mjr Łukasz Ciepliński. Do WiN przystąpiła część
b. żołnierzy Placówki „Jabłoń”. Komisję rewizyjną Okręgu WIN stanowili: prof. Józef Stopa z
Zaczernia i ks. Józef Czyż, od października 1945 r. proboszcz nowoutworzonej parafii w Trzebownisku. Mimo cywilnego charakteru, statut WiN dopuszczał w skrajnych sytuacjach możliwość
prowadzenia aktów zbrojnych. Dlatego na szczeblu gmin powołano specjalne patrole samoobrony zwane „Strażą”. W gminie Trzebownisko – jak przypomina Bronisław Smykała – komórkę
„Straży” stanowili: kierownik grupy Jan Rzucek oraz członkowie Jan Białogłowski, Ludwik Pieczonka i Kazimierz Trzyna z Trzebowniska oraz Leon Piestrzak ze Staromieścia. W latach 1944–1947
bojówki AK i organizacji proakowskich dążyły do (…) likwidacji donosicieli, agentów UB i aktywistów
PPR… M.in. dokonano zbrojnego zamachu na M. H. ze Staromieścia; został ciężko ranny. W lipcu 1946 doszło do zamachu z użyciem broni na wójta gminy, w tym przypadku sprawców nie
ustalono. Podjęta też została próba „ukarania” trzech aktywistów PPR z Trzebowniska; spaliła
na panewce. Członkowie trzebowniskiej „Straży”, mimo zaprzestania działalności w organizacji
WiN, we wrześniu 1949 roku zostali aresztowani.. Zarzucono im czyny niezgodne z prawem
(przynależność do nielegalnej organizacji, posiadanie broni i jej użycie, zamachy dywersyjne);
skazano ich na kary wiezienia od 8 do 13 lat.
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Niedziela, 14 października 1945 r. SAMODZIELNA PARAFIA W TRZEBOWNISKU. Odbyła się 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 czerwca 1948 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 czyli popularne „kukuruźniki” przejęte z demobilu oraz amerykański Piper-Club. Pierwszy aeroklubowy barak stał mniej więcej w miejscu, gdzie później funkcjonował „stary” Port
Lotniczy z halą odpraw i wieżyczką kontroli lotów zbudowany w latach 1955–1958. W pierwszych latach funkcjonowania ważnym „sponsorem” Aeroklubu były Polskie Zakłady Lotnicze
(rzeszowska WSK), które nie żałowały paliwa, nie skąpiły części zamiennych do silników. W roku
1952 roku, w północnej części lotniska, niedaleko „ochronki”, przy drodze lubelskiej, na fundamentach hangaru niemieckiego, zniszczonego w końcu lipca 1944 roku przez wycofującego się
okupanta, wzniesiono nową dużą metalową konstrukcję. Służyła Aeroklubowi 65 lat. Hangar
ten ostatecznie rozebrano w sierpniu 2017 roku w związku z budową w tym miejscu ronda
drogowego. Kilka miesięcy później, nowy hangar Aeroklubu wybudowano kilkadziesiąt metrów
dalej.
Lipiec roku 1946. ZAMACH NA WÓJTA GMINY. Wójt gminy Trzebownisko Piotr Tomaka
z Nowej Wsi, członek SL, został ciężko ranny w wyniku zbrojnego zamachu. Na stanowisku
wójta gminy zastąpił go Piotr Wisz z Trzebowniska; piastował ten urząd do 1950 roku. Zaś we
wrześniu 1946 roku, decyzją Komisji Międzypartyjnej, przewodniczącym Prezydium GRN został
Ludwik Walat z Nowej Wsi.
15 sierpnia 1946 r. ODŻYŁA TRADYCJA DOŻYNEK. Wyrazem normalizacji życia był też powrót do tradycji dożynek. Już 15 sierpnia 1946 roku odbyły się dożynki parafialne w STOBIERNEJ. „Dziennik Rzeszowski” tak je relacjonował: Pochód dożynkowy otwierała bandera krakusów
na koniach a na 4 przybranych w kwiaty wozach wieziono piękne wieńce… Po południu odbyło się
wręczenie wieńców przybyłym gościom z Rzeszowa, sołtysowi, proboszczowi, kierownikowi szkoły
i wzorowym gospodarzom. Słowo wstępne wygłosił kierownik szkoły Sokołowicz, który wzywał lud,
aby nie zatracił tych pięknych obyczajów naszych ojców… Wieńce otrzymali: naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Fr. Lipiński – wieniec z orłem, starosta rzeszowski – wieniec z kołaczem, kierownik szkoły
– wieniec z sercem, sołtys – wieniec stodołę, proboszcz – wieniec - biret…. Zachowała się notatka
z dożynek w ŁUKAWCU urządzonych 15 sierpnia 1947 roku. Drabiniastym wozem zaprzęgniętym w cztery siwe konie powoził Jan Wiercioch. Asystę wieńcową stanowili chłopcy i dziewczęta w krakowskich strojach. Po nabożeństwie w kościele parafialnym w Łące, dożynkowy
festyn zorganizowano w przyszkolnych ogrodach. Program artystyczny opracowała Teresa Gaweł. Zespołem tanecznym opiekowała się nauczycielka Aniela Tomczyk. Program artystyczny
kolejnych dożynek wzbogacił się o popisy wiejskiego chóru. Zajęcia z chórzystami prowadzili:
Franciszek Maślanka, Jan Barszczewski z Terliczki oraz nauczyciel Bronisław Jakubowski.
20 sierpnia 1946 r. UTWORZENIE GMINNEJ SPÓŁDZIELNI W JASIONCE. 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, np. sklepy kółek
rolniczych. Jednocześnie przestały działać sklepy prywatne. Prywatna działalność gospodarcza,
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głównie w sferze usług i handlu, odrodziła się pod koniec lat pięćdziesiątych, jednakże warunki
jej funkcjonowania zdecydowanie nie sprzyjały prywatnej inicjatywie (stałe kontrole, limitowane przydziały surowców).
Jesień 1946. ORGANIZUJĄ SIĘ TAKŻE GOSPODYNIE. W pierwszych latach powojennych
podjęły też działalność Koła Gospodyń Wiejskich. Na tym forum gospodynie kontynuowały
zajęcia jakie organizowały jeszcze przed wojną m.in. w ramach Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży Żeńskiej (kursy kroju i szycia, zabawy opłatkowe). W Zaczerniu takie Stowarzyszenie założono jeszcze w 1931 roku. W pierwszym powojennym kursie przygotowania przetworów z warzyw i owoców, zorganizowanym jesienią 1946 roku w TRZEBOWNISKU uczestniczyło
27 kobiet. Przez 25 lat KGW w Trzebownisku przewodniczyła Maria Kozdrańska, a w latach
1979–2015 Teresa Pieczonka. Równie długą kronikę zapisało KGW w ZACZERNIU, utworzone
ok. roku 1949. Trzy lata później (rok 1952) zorganizowały się gospodynie na ŁUKAWCU DOLNYM. Śladem tych pań poszły koleżanki z ościennych wsi. W roku 1955 Anna Ożóg założyła
koło w JASIONCE i przewodziła mu przez 30 lat. Początki ruchu KGW w NOWEJ WSI to rok 1960.
Historia KGW w STOBIERNEJ to rok 1958; panie zabrały się za utworzenie przedszkola (otwarte
w 1960 r.) a także pomogły w zagospodarowaniu nowych obiektów szkolnych (na Krzywem
nowy budynek ukończono w 1960 r., zaś w centrum „Tysiąclatkę” oddano 24 lutego 1964 r.).
W ŁUKAWCU GÓRNYM koło podjęło pracę w 1962 roku kontynuując prace przedwojennego
Oddziału Kobiet. Przez dziesiątki lat KGW były pionierem nowoczesnych metod gospodarowania na wsi (hodowli krów i cieląt, odchowu piskląt, uprawy warzyw), a także ułatwiania pracy
i życia wiejskim kobietom (wypożyczalnie sprzętu gospodarstwa domowego, oraz naczyń). Popularne były akcje: „Więcej owoców, warzyw i kwiatów”, „Więcej mleka lepszej jakości”, „W mojej zagrodzie czysto, miło i zdrowo” oraz różnych konkursów np. na najładniejszy ogródek czy
balkon. Współczesna działalność KGW, w realiach XXI wieku, skupia się na kultywowaniu zwyczajów i tradycji naszych Babć i Dziadków.
Grudzień 1946 r. ŻARÓWKI I PRĄD W WIEJSKICH CHAŁUPACH. Na Boże Narodzenie
w pierwszych kilkudziesięciu domach w ZACZERNIU zabłysły żarówki. Akcją kierował Komitet
Elektryfikacji w składzie: sołtys Stanisław Rząsa, Jan Bieniek, ks. Jan Guzy, Jan Stopa, Jan
Skała i Stanisław Porada. W ciągu roku, społecznym wysiłkiem wybudowano linię zasilającą
ze Staroniwy oraz podłączono prąd do poszczególnych gospodarstw. W pierwszej kolejności
prąd popłynął do szkoły, kościoła, domu ludowego i sklepu oraz remizy OSP. Śladem Zaczernia
poszło TRZEBOWNISKO; na czele społecznego komitetu stanęli Józef Tomasik, naczelnik OSP,
oraz sołtys Stanisław Kot; 27 kwietnia 1947 roku odbyła się uroczystość poświecenia transformatora. Od 1953 r. do sieci energetycznej podłączano stopniowo poszczególne przysiółki STOBIERNEJ. W NOWEJ WSI pierwszą żarówkę zapalono symbolicznie 8 marca 1953 roku w szkole
w trakcie akademii z okazji Dnia Kobiet. W dowód „wdzięczności” nowowsian za podłączenie do
sieci, kolumna furmanek z worami pełnymi pszenicy odstawiła do punktu GS Jasionka dodatkową partię zboża. Rok później energia elektryczna dotarła do domostw JASIONKI (20 listopada
1954 r.). Przyszła też kolej na prawobrzeżną część gminy. W ŁĄCE pierwsze żarówki zapalono
także na początku 1954 roku, w TERLICZCE światło w pierwszych domach zabłysło na święta
Bożego Narodzenia 1954 roku. Za początek ery elektryczności w ŁUKAWCU GÓRNYM przyjęto
rok 1956; do roku 1958 zelektryfikowano całą wieś. Akcję budowy sieci energetycznej na terenie gminy sfinalizowano do końca lat pięćdziesiątych; dopiero w 1959 roku prąd dotarł do
WÓLKI POD LASEM.
30 sierpnia 1947 r. KOLEJNE ARESZTOWANIA „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”. Kronikarz Stanisław Rząsa zapisał: W Zaczerniu czołówkę grupy „Wolność i Niezawisłość”, organizacji utworzonej w miejsce rozwiązanej AK, stanowili: Wojciech Błoniarz, Tadeusz Rzeszutek, Jan Kloc, Stanisław Kamiński, Bronisław Chmaj, Józef Skała, Józef Marynowski, Jan Kot, Jan Stopa. W sierpniu
1947 roku na skutek „wsypy” Urząd Bezpieczeństwa przeprowadził rewizję w domu Wojciecha Błoniarza; znaleziono ukrytą broń. Na początku września, po rewizji na Górce i skonfiskowaniu broni
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w stodole Jana Skały, aresztowano też Jana Kloca, Stanisława Kamińskiego i Stanisława Czekańskiego… Wojciech Błoniarz skazany został na śmierć; po apelacji wyrok zamieniono na więzienie; ze
względu na stan zdrowia zwolniony do domu w 1954 r. Także Stanisław Czekański, skazany na
dożywocie, został wypuszczony w 1954 r. Pozostali dwaj zaczernianie otrzymali kary pozbawienia wolności przez 10 lat; opuścili więzienia po amnestii w 1956 r. Po przejęciu magazynu broni
w Zaczerniu oraz ukrytego tam tajnego archiwum Inspektoratu AK, służby PUB przygotowywały akcję aresztowania ks. Józefa Czyża, który w czasie okupacji hitlerowskiej oraz sprawowania funkcji wikariusza w parafii w Staromieściu, wchodził w skład kierownictwa Inspektoratu,
i jako wojskowy kapelan osobiście sprawował pieczę nad całą konspiracyjną dokumentacją.
Rok po wyzwoleniu, w październiku 1945 r., ks. Czyż został mianowany na proboszcza parafii
w Trzebownisku. 24 sierpnia 1948 roku został uprzedzony o zamiarze jego aresztowania; wyjechał potajemnie pociągiem na Śląsk i tam ukrywał się do roku 1956. Prawdopodobnie, sygnał
ostrzegawczy otrzymał od jednego z funkcjonariuszy MO w Trzebownisku. Zdaniem Jana Brzozy z Łąki, ta sama osoba uchroniła przed aresztowaniem kilku mieszkańców Łąki, uprzedzając
ich o planowanych zatrzymaniach.
Rok 1947. MŁODZI KULTYWUJĄ PRZEDWOJENNE TRADYCJE TEATRALNE. W ŁUKAWCU
na czele zespołu funkcjonującego pod szyldem ZMW „Wici” stanęła Aniela Głowiak, po niej,
zadania opiekuna zespołu podjął się Jan Głowiak. Pierwszą sztuką w nowym (powojennym)
sezonie była komedia „Szewc Walenty zakonnikiem”. Potem sięgnięto po następne komedie:
„Pan Grajcarek idzie w kumy”, „Mundur swatem”, „Jak Kowalicha diabła wykiwała”. Spektakle urządzano w Domu Ludowym na Golonkówce. W TRZEBOWNISKU, nastoletnich artystów mobilizowało koło Związku Walki Młodych; już na wiosnę 1945 roku na szkolnym korytarzu wystawiono
Zemstę; spektakl przygotowano pod kierunkiem nauczycielki Marii Konaszewskiej; główne
role zagrali Helena Skrabucha i Kazimierz Niezawitowski. W ZACZERNIU kołu teatralnemu
patronowali, jak przed wojną, strażacy z OSP; organizatorem i opiekunem sekcji była nauczycielka Helena Pohorska. Spektakle wystawiano w sali domu „Kasy Stefczyka”, nazywanego
później Domem Kultury. Dochód z przedstawień (w 1947 roku zorganizowano 4 spektakle,
w następnym – dwa) przeznaczony został na budowę remizy OSP. W ŁĄCE zespołem teatralnym kierowała Stanisława Trojanowska, żona kierownika szkoły. Oprócz znanych szlagierów
ówczesnych scen amatorskich, w okresie bożonarodzeniowym przygotowywano jasełka.
10 października 1947 r. „KOŁCHOŹNIKI” HONOROWYM GOŚCIEM W KAŻDYM DOMU.
W Zaczerniu ruszyła sieć radiofonii przewodowej. W domach zainstalowano 48 głośników; program emitowany z wiejskiego studia odbierano za pośrednictwem przedwojennego odbiornika sieciowego. Później, z Rzeszowa drogą przewodową dotarły audycje Radiowęzła Rzeszów
oraz Ekspozytury Polskiego Radia. W domach Trzebowniska i Jasionki „kołchoźniki” pojawiły się
dopiero w 1952 roku, goszcząc tam aż do końca lat sześćdziesiątych.
25 października 1947 r. NOWE CMENTARZE W GMINIE TRZEBOWNISKO. W październiku 1947 roku poświecono cmentarz nowej parafii TRZEBOWNISKO. Wcześniej, przez wieki
zmarłych mieszkańców Trzebowniska ora Nowej Wsi staromiejskiej grzebano na cmentarzu
w Staromieściu. Wierni z pozostałych gromad gminy Trzebownisko znajdowali swój wieczny
spoczynek na cmentarzach parafialnych w ZACZERNIU, w STOBIERNEJ oraz w ŁĄCE, zgodnie
z przynależnością do danej parafii. Taki stan utrzymał się do końca lat sześćdziesiątych. Dopiero w 1966 roku, z chwilą erygowania samodzielnej parafii, utworzono wiejski cmentarz w JASIONCE (przez lata miał on status cmentarza komunalnego; od 7 listopada 2000 r. – to cmentarz
parafialny). 8 maja 1983 poświecono cmentarz w ŁUKAWCU. Pierwsze pochówki na cmentarzu
w WÓLCE PODLEŚNEJ noszą datę roku 1984. 3 listopada 1989 roku odbył się pierwszy pogrzeb
na cmentarzu parafialnym w NOWEJ WSI, zaś TERLICZCE miało to miejsce w roku 1996.
Listopad 1947 r. POWRÓCILI Z SYBERYJSKIEGO GUŁAGU. Poprzez Brześć nad Bugiem powróciła na rodzinną ziemię nad Wisłokiem, Czarną i Świerkowcem, ostatnia już grupa Sybira-
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ków, byłych żołnierzy Armii Krajowej, aresztowanych przez NKWD i wywiezionych na Wschód
jesienią 1944 roku oraz w następnych miesiącach. Gehennę stalinowskiego gułagu przeszło
ponad dwudziestu mieszkańców z terenu gminy Trzebownisko. W nieludzkich warunkach pracowali w kopalniach, kołchozach, przy wycince i spławianiu drewna rzeką, oraz na budowach.
Przy minimalnym wyżywieniu, zawszeni, wycieńczeni pracą, bez dostatecznej opieki lekarskiej,
chorowali i umierali. Ich koszmarne przeżycia opisał w osobistych wspomnieniach Jan Bieniek
„Pantera” z Nowej Wsi. Według sporządzonego przez niego spisu, w 1947 roku do domu powrócili następujący żołnierze Placówki „Jabłoń”: Edward Babiarz (Łukawiec), Jan Bieniek (Nowa
Wieś), Wojciech Kuraś (Łukawiec), Włodzimierz Mauer (Jasionka), Stanisław Probola (Nowa
Wieś), Stanisław Pukała (Zaczernie), Wojciech Szwagiel (Trzebownisko), Stanisław Wiśniowski (Jasionka). Wcześniej, na wiosnę 1946 roku z sowieckiego obozu zwolniono Ludwika Cieślę
z Zaczernia i Stanisława Dynię z Tajęciny, oraz Bronisława Sierżęgę ze Stobiernej. Do domu
wrócili też: Leon Sokołowicz, kierownik szkoły w Stobiernej i Stanisław Zając z Jasionki. Głodu i poniewierki na syberyjskiej ziemi nie przeżyli: Jakub Pieczonka i Edward Sala z Jasionki,
Franciszek Wilk (Stobierna), Władysław Szymański (Zaczernie), oraz dwaj inni zaczernianie, których nazwisk nie udało się ustalić. Powracający z zesłania – jak napisał w swej książce
o zaczernianach Bronisław Smykała – nie mieli łatwego życia. Janowi Bieńkowi odebrano stopień podporucznika. Przez długi czas wielu b. AK-owców bezskutecznie poszukiwało pracy, jak
np. Stanisław Pukała, który angażował się w działania społeczne na rzecz rodzinnej wioski, by
w końcu podjąć marnie płatną pracę magazyniera w Domu Książki.
Grudzień 1948 r. KINO PRZYJECHAŁO NA WIEŚ. Po raz pierwszy w życiu uczniowie 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. „Nowiny Rzeszowskie” z 18 czerwca 1951 r.
poinformowały, że Okręgowy Zarząd Kin uruchomił w województwie 10 stałych kin wiejskich
i przeszkolił personel do ich obsługi. Wśród środowisk obdarzonych atrakcją X muzy znalazło
się też Trzebownisko. Do pozostałych miejscowości obwoźne kino zaglądało dość regularnie co
miesiąc, zaraz potem jak dotarł do nich prąd.
Koniec lat czterdziestych. ZACZERNIE ZAFUNDOWAŁO SOBIE CHODNIKI. W gminie Trzebownisko pionierem zmian cywilizacyjno-kulturowych i postępu społeczno-gospodarczego
w tamtych latach stało się niewątpliwie Zaczernie. Po uruchomieniu wiejskiej cegielni i betoniarni udało się wybudować dom gromadzki (rok 1949); po dobudowie drugiego segmentu zlokalizowano tu piekarnię i ośrodek zdrowia. Inicjatywom tym przewodzili młodzi z Klubu Sportowego. W betoniarni produkowano też krawężniki chodnikowe. Dzięki temu miejscowość ta,
jako pierwsza w okolicy, wytyczyła „chodniki” przez centrum wsi.
31 stycznia 1949 r. WALKA Z GRUŹLICĄ. W programie socjalistycznego państwa za jedno
z naczelnych zadań uznano bezpłatną powszechną opiekę zdrowotną. W pierwszej kolejności
miały być nią objęte dzieci i młodzież. Szczególnym społecznym wyzwaniem stała sie walka
z gruźlicą. Z kroniki szkolnej w Terliczce: Tego dnia furmankami przewieziono 58 dzieci do Rzeszowa do Poradni Przeciwgruźliczej w celu prześwietlenia, a 5 lutego rozpoczęła się akcja rozdawania
tranu po 5 gramów dziennie, do czego wybrano 22 dzieci. Akcję powtórzono w maju. Zużyto 6 kilogramów tranu dostarczonego przez inspektorat szkolny.
21 kwietnia 1949 r. PIERWSZA POCZTA, PIERWSZY TELEFON. W adaptowanych pomieszczeniach budynku Kasy Stefczyka w ZACZERNIU (dziś Dom Kultury) uroczyście otwarto Agencję
Pocztową; jej zadaniem była też obsługa ręcznej centrali telefonicznej na 14 numerów. Najstarsza placówka pocztowa na naszym terenie funkcjonuje od lat 90. XIX wieku w JASIONCE;
zlokalizowano ją w przebudowanym budynku dawnej karczmy, przy krzyżówce na Wólkę; UPT
w Jasionce działa w tym samym obiekcie do dziś. 1 marca 1955 roku ruszyła poczta w TRZEBOWNISKU. Po drugiej stronie Wisłoka, w 1959 roku Urząd Pocztowy otwarto w ŁĄCE; swym zasię-
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giem obejmował również mieszkańców Łukawca, Palikówki i Terliczki. Wkrótce łącka placówka
otrzymała łącze telefoniczne z Rzeszowem.
Lipiec – sierpień 1949 r. OTWARTO DZIECINIEC ORAZ PUBLICZNE PRZEDSZKOLA. Koło
Gospodyń w JASIONCE, korzystając z pomieszczeń szkolnych, zorganizowało w okresie wakacji
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 i upowszechniła się w innych gromadach. Równocześnie, przystąpiono do organizacji publicznych punktów
przedszkolnych. Przejęły one działalność przedwojennych ochronek, prowadzonych przez siostry zakonne. 14 października 1949 roku ruszyło przedszkole w TRZEBOWNISKU dla 21 dzieci; zajęcia prowadziła nauczycielka Maria Żak. W ZACZERNIU przedszkole otwarto w lutym
1950 roku; w adaptowanym dworku Jedrzejowiczów znalazło opiekę 47 dzieci; pierwszą przedszkolanką została Genowefa Zawiślak; dopiero w 1996 roku publiczne przedszkole w Zaczerniu przeniosło się do nowo wybudowanej szkoły.
Lata 40. i 50. XX w. JAZDA KOŃMI DO POŻARU. Dla strażaka, dobrego gospodarza dawanie koni do pożaru to była sprawa honorowa. Piszą o tym autorzy monografii OSP w Zaczerniu
Maciej Stopa i Andrzej Stopa. W 1949 roku obowiązek taki spoczywał na Wincentym Polaku
(młodszym) i Franciszku Polaku. Zaprzęg musiał być dobrze dobrany, konie tej samej maści, nie
mogły być narowiste, musiały równo ciągnąc wóz rekwizytowy czy sikawkę, i nie bać się ognia. Tymczasem już na dźwięk syreny zwołującej strażaków, zwierzęta stawały się podekscytowane. Strażacy
nauczeni doświadczeniem, w czasie letnich burz z piorunami ubierali koniom uprząż zawczasu a nawet zaprzęgali konie do wozów i czekali na sygnał syreny. Człowiek był bezradny wobec sił natury.
W takich okresach strażacy często kładli się spać w ubraniach, by jak najszybciej ruszyć do akcji…
Zima 1949/1950 r. NAUKA PISANIA DLA DOROSŁYCH. W ramach ogólnokrajowej akcji
likwidacji analfabetyzmu, także w gminie Trzebownisko 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. CAŁA WŁADZA W RĘCE RAD. 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.
Wrzesień 1950 r. PRÓBA KOLEKTYWIZACJI ROLNICTWA W GMINIE. Wyrazem narastającej stalinizacji polskiej gospodarki była próba masowej kolektywizacji naszego rolnictwa. Mimo
wzmożonej agitacji i sporym naciskom kolektywizacja budziła spore kontrowersje. W zaczerskiej kronice OSP, jej kronikarz zanotował: Chłopi na ogół bardzo niechętnie odnosili się do nowej polityki rolnej. Żalili się, że jeszcze nie nacieszyli się ziemią z reformy rolnej, a już przychodzi
się z propozycjami ponownego scalania gruntów i prowadzenia wspólnych kolektywnych gospodarstw... Działalność podjęły spółdzielnie produkcyjne w TRZEBOWNISKU (1950 r.), w JASIONCE
(rejestracja 28.12.1950), w ZACZERNIU (rejestracja 1.02.1953), a także w ŁĄCE (powstała ok.
roku 1953). Spółdzielnia Produkcyjna „Wyzwolenie” w Trzebownisku grupowała kilkunastu
uboższych rolników i gospodarowała na pow. ok. 50 ha; cześć gruntów przejęto w 1953 roku
„kułakom” w pretekście nieterminowych obowiązkowych dostaw. SP „Przyszłość” w Zaczerniu założyło 14 rodzin w tym 9 posiadało ziemię o łącznej pow. 16 ha; później areał ten wzrósł
do 39 ha. Dzięki kredytom i pomocy państwa udało się im wybudować oborę, cieplarnię, fermę
nutrii, staw rybny. Mała kilkuosobowa Spółdzielnia pod nazwą „Zwycięstwo” funkcjonowała
też w Łące. Jej przewodniczącym był Karol Sierżęga, który poznał zasady kolektywnego gospodarowania w rolnictwie przed wojną, na robotach we Francji. W styczniu 1956 roku, na
sesji GRN, przewodniczący łąckiej spółdzielni zaapelował, że powinni do niej wstąpić koniecznie
radni. Przekonywał: – Dniówka obrachunkowa wynosi w naszym gospodarstwie ok. 30 zł, a więc
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opłaca się u nas pracować… Ten system kolektywnego gospodarowania na wsi, forsowany przez
ówczesne władze z przyczyn ideologicznych, był jednak obcy tradycji i mentalności galicyjskiego chłopa. Majątek spółdzielni był rozkradany i marnotrawiony.
28 grudnia 1950 r. REJESTRACJA SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNEJ W JASIONCE. W sądzie zarejestrowana została Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza „Postęp” w Jasionce. Pierwszym przewodniczącym Zarządu został Walenty Bal, zaś członkami Zarządu Zofia Kuźniar i Wojciech
Drzał (wszyscy z Jasionki). 22 września 1951 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Rzeszowie, przekazało Zarządowi RSP w bezpłatne użytkowanie grunty oraz „resztówkę” po
rozparcelowanym folwarku, razem ok. 30 ha gruntów oraz obiektów gospodarczych.
Rok 1950. ŚLEDZTWO W SPRAWIE MORDU NA ŻYDACH. Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie prowadził śledztwo w tzw. sprawie Józefa Bielendy, ostatniego
dowódcy grupy wypadowej Gwardii Ludowej „Iskra” (do momentu jej rozbicia przez Niemców
w listopadzie 1943 roku), oraz czterech innych osób. Podstawą do przesłuchań m.in. kilku
mieszkańców Stobiernej był zarzut udziału członków grupy w zamordowaniu członków dwu
rodzin żydowskich ukrywających się w Stobiernej; zginęło wówczas 4 Żydów. Mimo pierwszego
wyroku skazującego (wyrok śmierci wydany w 1950 roku), ostatecznie, w wyniku apelacji, Józef
Bielenda został uniewinniony w 1952 roku. Z przechowywanych w IPN protokołów przesłuchań
bezspornym pozostaje fakt, iż dopuszczono się takiej zbrodni. Kto tego dokonał, w jakich okolicznościach, z jakiej przyczyny, niesposób dziś wiarygodnie odpowiedzieć. Z materiałów UB
przechowywanych w archiwach IPN (artykuł Mariusza Krzysztofińskiego „Szlak bojowy grupy
GL „Iskra” na Rzeszowszczyźnie”, biuletyn IPN nr 3–4 z 2006 roku), a także przechowywanych
w pamięci wspomnień najstarszych mieszkańców wsi można stwierdzić, iż najbardziej prawdopodobną pozostaje teza, jakoby za zbrodnią stali dwaj członkowie grupy zbrojnej: Sebastian
P. i Marceli G. Tego ostatniego nazywano Ukraińcem, gdyż miał żonę narodowości ukraińskiej;
jego rodzina przybyła do Stobiernej z okolic Tarnopola. Mężczyźni ci, jak zeznali świadkowie,
w pierwszych latach okupacji zostali wywiezieni na roboty przymusowe do Rzeszy, skąd nagle
powrócili; wiele wskazuje na to, że zostali zwerbowani przez gestapo, z zadaniem rozpracowania oddziału partyzanckiego od środka. Osoby te oraz ich rodziny, po pacyfikacji Stobiernej, zniknęły z naszego terenu; najprawdopodobniej wojny nie przeżyły. Działalność agenturalną na rzecz okupanta przypisuje się też rodzinie A. Byli to repatrianci przybyli na ten teren
w 1944 roku z Francji. Mężczyzna, głowa rodziny, znał 3 języki. W chwili wkraczania frontu,
w lipcu 1944 r., jakoby nagle zmarł (zażył truciznę?). W piśmie z datą 4 września 2015 roku,
podpisanym przez prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu w Rzeszowie stwierdzono, że 4 września 2015 r. definitywnie umorzono śledztwo
w sprawie zbrodni dokonanej wiosną 1943 roku w lesie „Cisowiec” w Stobiernej wobec rodziny
żydowskiej Schleifstein (matka i córka) oraz zbrodni na rodzinie Ślamaków (matka i syn), wobec
zakończenia prawomocnego postępowania karnego w 1950 r. W piśmie tym prokurator IPN
poinformował zarazem, że umorzył też śledztwo w sprawie „zbrodni dokonanej w 1942 r. w lesie
„Cisowiec” pomiędzy Stobierną a Pogwizdowem (...) polegającą na zabójstwie 16 osób narodowości
żydowskiej, a w tym małżeństwo Jankla wraz z dwojgiem dzieci, Izraela Ribnera i trzech członków
jego rodziny oraz Futersaga Ribnera wraz z siedmiorga członkami jego rodziny przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego (…), wobec niewykrycia sprawców”.
Kwiecień 1951 r. CZY URSUS ZASTĄPI SIWKA? Na 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 tym samym czasie traktor zobaczyli zaczernianie; obrabiał zagony na polu Kaspra Srebrniaka, sekretarza organizacji partyjnej. 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).
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15 czerwca 1951 r. AEROKLUB SZKOLIŁ PILOTÓW. Po zakończeniu modernizacji lotniskowej infrastruktury, z Jasionki znów wystartował samolot do Warszawy. Wznowiono regularne
połączenie lotnicze ze stolicą. Na ul. Jagiellońskiej w Rzeszowie otwarto biuro PLL LOT. Równocześnie, „rósł w siłę” Aeroklub. Stanął nowy hangar, przybyło sprzętu lotniczego (samoloty
CSS-13 czyli popularne „kukuryźniki”, szybowce „Salamandra”, „Komar”, „Mucha”, „Jaskółka”).
Średnio rocznie dzięki szkoleniom w Aeroklubie uprawnienia pilotów samolotowych uzyskiwało 20 osób; zasilali kadry lotnictwa wojskowego, cywilnego, sanitarnego, gospodarczego i fabrycznego.
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.
Maj 1952 r. CHLEB Z WIEJSKIEJ PIEKARNI. Cześć obowiązków wiejskich gospodyń przy
wypieku chleba przejęły duże piekarnie. Wiejska piekarnia w Zaczerniu, zorganizowana przez
miejscowy samorząd, ruszyła w maju 1952 roku i zajęła suteryny domu gromadzkiego (dziś
ośrodek zdrowia). Wkrótce, piekarnię tę przejęła GS „Samopomoc Chłopska” w Jasionce, monopolista na rynku wiejskim aż do roku 1990. GS prowadziła piekarnię w Zaczerniu do roku 1959,
w 1970 roku otwarto spółdzielczą piekarnię w Jasionce, a w 1984 roku w Łące.
Rok 1952. ROZKWITA WIEJSKI SPORT. Uporządkowano wreszcie status organizacyjny klubów krzewiących sport w środowisku wiejskim. Do oficjalnego rejestru Rady Powiatowej Ludowych Zespołów Sportowych w Rzeszowie, w latach 1952 i 1953 wpisano m.in. LZS w Trzebownisku i Zaczerniu (zespoły te funkcjonowały od 1946 r.), w Łukawcu, Łące (1952), Jasionce
(czerwiec 1953 r.), w Nowej Wsi (boisko otwarto w 1952 r.) i w Stobiernej. Zespoły przystąpiły
do regularnych rozgrywek w piłce nożnej na szczeblu grup lokalnych. Trzeba jednak dodać,
że rywalizacja między drużynami z sąsiednich wsi trwała już od pierwszych lat powojennych.
Do tradycji np. należały spotkania „jedenastek” Trzebowniska i Staromieścia. W tym kręgu wyrastało wiele piłkarskich talentów; zawodnicy ci zasilili wkrótce rzeszowskie zespoły ligowe.
Zespół w TRZEBOWNISKU na czele którego stanęli: Marian Tomasik, Henryk Bereś, Henryk
Kogutek i Henryk Szczepanik, podjął działalność wczesną wiosną roku 1946. W tym samym
czasie (czerwiec 1946 r.) organizują się ich koledzy z ZACZERNIA; do pierwszego Zarządu weszli:
Adam Żywiec, Stanisław Bereś, Józef Marynowski, Jan Słonka. Zespół występujący pod nazwą Klub Sportowy „Zaczernie” przystąpił niezwłocznie do budowy boiska na terenie byłego
folwarku. Wkrótce zasłynęła na cały region męska sekcja lekkoatletyczna KS Zaczernie. Józef
Kloc reprezentował Polskę w biegach przełajowych. Jego imiennik Józef Kloc (s. Jana) został
natomiast trenerem kadry narodowej w akrobatyce; funkcję te pełnił w latach 1978–1982. Kloc
uprawiał czynnie akrobatykę od końca lat pięćdziesiątych, uzyskując dziesięciokrotnie tytuł mistrza Polski w piramidach czwórkowych i sześciokrotnie w dwójkach męskich. Gminę rozsławił
też m.in. Stanisław Majcher z Trzebowniska, w latach sześćdziesiątych reprezentacyjny bramkarz Polski. Historię LZS w NOWEJ WSI faktycznie rozpoczął dopiero rok 1968; po 1977 klub
znany był pod nazwą PIAST; jego największe sukcesy związane były z sekcją łuczniczą istniejącą
w latach 1981–1994. Sportsmeni z JASIONKI, po okresie zastoju w dekadzie lat 60., kiedy to
zabrano im boisko pod budowę szkoły, w 1970 roku wznowili grę. Klub w ŁUKAWCU zaczynał
głównie od siatkówki; w latach 60. szczycił się prężną i cenioną w okolicy sekcją strzelecką,
w następnych dekadach jednakże praktycznie zamarł; po 20 latach przerwy, w 2005 roku wznowiono pracę klubową pod szyldem Łukawskiego Klubu Sportowego. W zasadzie bez przerw, od
roku 1952 funkcjonuje LKS w ŁĄCE. Jak zapisano w klubowej kronice, inauguracyjny mecz na
nowym boisku rozegrano latem 1952 roku z reprezentacją LZS Nowa Wieś, którego zawodnicy
zajechali do Łąki sześcioma bryczkami. W drużynie łąckiej grało m.in. pięciu braci Kochańskich,
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synów miejscowego organisty. Także w WÓLCE pod koniec lat 40. funkcjonowały już dwie sekcje sportowe: piłki nożnej i siatkówki; patronowało im koło ZMW „Wici”. Pod szyldem „LEŚNEJ”,
piłkarze z Wólki Podleśnej trenują od roku 1977.
Lato 1952 r. PIONIERSKA AKCJA POSZUKIWANIA STONKI. Co tydzień w kancelarii Gminnej Rady Narodowej w Trzebownisku odbywały się narady sołtysów. Z zachowanych protokołów wynika, iż żelaznym tematem tych odpraw były kwestie realizacji obowiązkowych dostaw,
zbiórki rat podatku gruntowego, kontraktacji oraz sprawy doraźne np. wyjazd mężczyzn do
pracy w przemyśle, wyjazd chętnych osadników na ziemie zachodnie, pomoc dla dzieci koreańskich. Odnotowano też m.in. przygotowania do gminnych dożynek zaplanowanych w Jasionce
na dzień 31 sierpnia, a także pionierską akcję poszukiwania stonki (odbyła się 4.06 i 19.08).
W protokole narady sołtysów z dnia 15.08.1952 zanotowano: „W gromadzie Jasionka był fotograf. Sołtys gromady nie raczył zająć się tym, żeby poszukać noclegu dla fotografa i poczęstować
obiadem”.
Wrzesień 1952 r. DO TRZEBOWNISKA ZAJECHAŁA „STODOŁA” – PIERWSZY CZERWONY
AUTOBUS. Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej uruchomiło stałą linię autobusową Trzebownisko – Osiedle WSK. Linię nr 2 obsługiwał stary zdezelowany autobus marki
zachodniej, zwany potocznie „stodołą”. Ludzie ze Stobiernej czy Jasionki zdani byli na kursy
PKS relacji Sokołów – Rzeszów. Czerwony autobus MPK dotarł do JASIONKI na początku lat 60.
W tym samym czasie linię MPK otrzymali mieszkańcy ZACZERNIA. Mieszkańcy prawobrzeżnej
części gminy musieli czekać na komunikację autobusową jeszcze wiele lat. 31 grudnia 1967 r.
linię do ŁUKAWCA uruchomiła PKS; było to możliwe dzięki utwardzeniu drogi z Łąki oraz przez
wieś. Do tego czasu, setki młodych łukawian uczących się w rzeszowskich szkołach oraz ich
rodziców pracujących w mieście musiało codziennie „spacerować” do stacji PKP w Strażowie
i Krzemienicy. Latem, niektórzy decydowali się na podróż rowerem. Popularne były też wyjazdy
uczniów furmankami do rzeszowskiego kina. PKS zrezygnował z eksploatacji linii do Łukawca
w 2000 roku. Autobusy PKS zostały zastąpione przez wozy MPK (linia nr 21), potem MKS.
31 listopada 1953 r. AKCJA ZBIERANIA FOLKLORU. Józef Ryś z Łąki – utalentowany artysta ludowy (muzykant, rysownik i rzeźbiarz), kronikarz obyczajowości rzeszowskich wsi, podpisał z Państwowym Instytutem Sztuki w Warszawie umowę na zbieranie i dokumentowanie
regionalnej twórczości ludowej. Zobowiązał się, iż w okresie dwóch miesięcy zbierze i opracuje
(m.in. tekst, dane o pochodzeniu i odtwórcy utworu) co najmniej sto pieśni z terenu wsi Łąka,
Łukawiec i Terliczka.
Rok 1953. TEMATY NA REPORTAŻ I POWIEŚĆ. W ramach praktyki studenckiej, w Trzebownisku gościł początkujący dziennikarz Jerzy Janicki (późniejszy znakomity reportażysta,
autor scenariuszy kultowych seriali TVP). Plonem dziennikarskich penetracji i rozmów stała
się powieść „Sąsiedzi”, klasyczny dla tamtych czasów produkcyjniak o powstaniu i działalności
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Wyzwolenie”. Zapowiadany drugi tom powieści nigdy nie
powstał; RSP rozleciała się w 1956 r. Także do Nowej Wsi zaglądnął młody, dobrze zapowiadający się dziennikarz i literat Edmund Niziurski. Efektem rozmów z mieszkańcami był wydany
w sierpniu 1953 roku reportaż zatytułowany „W zapadłej wsi”. Książka przysporzyła autorowi
wielu krytycznych uwag. Kazimierz Drzał przywołuje w pamięci specjalne zwołane w tej sprawie zebranie mieszkańców. Wielu z nich zabolało określenie „zapadła wieś”. – Mamy zlewnie,
okazały Dom Ludowy, dorobiliśmy się własnej Kasy Stefczyka. Stwierdzenie, że byliśmy i jesteśmy
zacofani jest niesprawiedliwe!
7 marca 1954 r. ZARZĄDZONO BIELENIE STAJEN. Na zebraniu w Jasionce sołtys Jan Słonka apelował do rolników: – Zarządzam bielenie stajen, po osiedlach wyczyścić różne zanieczyszczenia z całej zimy, jak również gnojniki, aby były ułożone w pryzmy. Dopilnować, aby gnojówka, jak to
widzimy w niektórych osiedlach nie uciekała z gnojnika na drogę. To wszystko w tym tygodniu upo-
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rządkować, ponieważ pójdzie komisja sanitarno-porządkowa i kto się nie podporządkuje, odpowie
administracyjnie.
5 grudnia 1954 r. ZMIANY ADMINISTRACYJNE – W MIEJSCE GMIN MAŁE GROMADY. Ustawą z 25 września 1954 roku wprowadzono nowy podział administracyjny kraju (obowiązywał
do końca roku 1972). Powstały gromady, jednostki małe i słabsze ekonomicznie, zarządzane
przez Gromadzkie Rady Narodowe, na czele z przewodniczącym. Teren gminy zbiorowej Trzebownisko został przez Wojewódzką Radę Narodową podzielony na 6 gromad. Były to gromady:
ŁUKAWIEC, ŁĄKA (wraz z Terliczką – do 1961), JASIONKA (obejmująca sołectwa Jasionkę, Wólkę,
potem też od 1962 r. Tajęcinę), STOBIERNA, ZACZERNIE (w tym Miłocin i do 1961 roku Tajęcinę) oraz TRZEBOWNISKO (w obręb gromady Trzebownisko wchodziły sołectwa Trzebownisko,
Nowa Wieś i od 1962 roku Terliczka). W następnych latach dokonano korekty granic: połączono
gromadę Jasionka ze Stobierną (od 1.01.1969), zaś Łąkę z Łukawcem (od 1.01.1962).
Rok 1955. RADNI DOPINGUJĄ DO OBOWIĄZKOWYCH DOSTAW. Władze samorządowe
w poszczególnych gromad rozliczne były w pierwszej kolejności z egzekucji dostaw płodów
rolnych: mleka, ziemniaków żywca. Każdy radny zobligowany był „dopingować” gospodarzy na
przydzielonym mu terenie wsi; w czerwcu zdecydowano w Łukawcu, iż trzy pracujące agregaty
omłotowe najpierw trafią ”do obywateli, którzy mają na pierwszym planie obowiązkowe dostawy”.
Połowa lat 50. W KAŻDEJ GROMADZIE BIBLIOTEKA PUBLICZNA. Wyrazem awansu społecznego mieszkańców wsi była m.in. akcja popularyzacji czytelnictwa. Gromadzkie biblioteki
powstały we wszystkich podrzeszowskich wsiach. Rolę wiodącą pełniła biblioteka w TRZEBOWNISKU, którą od 1 września 1955 roku kierowała przez okres 30 lat Irena Sułek. 15 grudnia
1955 roku pod kierunkiem nauczycielki Stefanii Prędki zainaugurowała pracę Gromadzka Biblioteka Publiczna w ŁUKAWCU. W jednej szafie świetlicy szkolnej zgromadzono księgozbiór
w liczbie 104 egzemplarzy. Jak ustaliła Agnieszka Rogala, autorka pracy dyplomowej nt. dziejów
łukawskiego bibliotekarstwa napisanej już w XXI wieku, w 1956 roku zbiór liczył 609 książek,
zaś w roku następnym biblioteka zarejestrowała 253 czytelników. Kierowniczką biblioteki w ZACZERNIU, otwartej 1 stycznia 1956 r. w budynku GRN, została Elżbieta Ungeheuer. Po niej placówkę prowadziła Eugenia Pomes, a następnie Wanda Kosior. W kolejnych latach biblioteki
stały się centrum życia kulturalnego środowiska. Modne były spotkania autorskie, różne kiermasze i loterie, konkursy czytelnicze. Działalności na rzecz popularyzacji czytelnictwa sprzyjał
fakt, iż książki, w miarę tanie, były powszechnie dostępne; wydawano je w nakładach kilkusettysięcznych. W związku z reaktywowaniem gminy zbiorowej i zlokalizowaniem w 1975 r. GOK
w zaczerskim Domu Kultury, także miejscowa biblioteka otrzymała status Gminnej Biblioteki
Publicznej. Czytaj też zapis 25 września 1975.
19 kwietnia 1956 r. SIEWNIK MARZENIEM KAŻDEGO ROLNIKA. W ramach zobowiązań
1-majowych, Gromadzka Rada Narodowa w Jasionce uchwaliła, że „dopilnuje, aby w tym roku
wszyscy rolnicy siali siewnikiem, aby już znikł w naszej gromadzie siew ręczny”. Jednakże mechanizacja gospodarstw indywidualnych to dla małorolnych chłopów zadanie wciąż zbyt kosztowne.
Ziemię uprawiano końmi. W powszechnym użyciu pozostawały kieraty konne do napędu młocarń. Nawożono obornikiem, uprawiano tradycyjnie na własne potrzeby i konieczność wywiązania się z obowiązkowych dostaw. Siano żyto, pszenicę, owies dla koni oraz okopowe i buraki
dla bydła. Ważnym źródłem dochodów pozostawała produkcja mleka.
1 grudnia 1956 r. ZIMNA WOJNA NA LOTNISKU W JASIONCE. Lotnisko miało dwu zarządców. Zachodnią częścią administrowało wojsko, zaś wschodnią PLL LOT. W czasach militarnej
rywalizacji bloków wojskowych (tzw. zimna wojna), „Jasionka” stała się jednym z lotnisk sił powietrznych Układu Warszawskiego, powołanego w roku 1955. Dowództwo WP zdecydowało
o konieczności budowy nowej nowoczesnej płyty startowej. Powstała w północnej części lot-
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niska, spełniając kryteria floty powietrznej Układu. Na powiększenie lotniska zajęto 336 ha pól
chłopskich (akt wywłaszczenia datowany na 1 grudnia 1956 roku). Nowa płyta, gotowa w pełni
w 1963 roku, służyła także lotnictwu cywilnemu, przede wszystkim PLL LOT. Niemal każdego
lata odbywały się tutaj zgrupowania i ćwiczenia eskadr lotnictwa wojskowego, także ZSRR.
15 kwietnia 1957 r. ROZWIĄZANIE SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNEJ W ZACZERNIU. Po Październiku 1956, większość rolniczych spółdzielni produkcyjnych zawiązanych na początku lat
50. na wzór radzieckich kołchozów, upadła. SP w Zaczerniu rozwiązano formalnie 15 kwietnia 1957 roku. W tym samym czasie rozpadło się gospodarstwo spółdzielcze w Trzebownisku.
Spółdzielnia „Zwycięstwo” w Łące dotrwała do końca dekady. Jedynym udanym przykładem
tej formy gospodarowania na naszym terenie była i jest Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
„Postęp” w Jasionce.
Lato 1957. REAKTYWACJA DZIAŁALNOŚCI KÓŁEK ROLNICZYCH. Na fali październikowej
odwilży, reaktywowały swą działalność Kółka Rolnicze. W latach 60. do najprężniejszych w okolicy należało KR w Łukawcu. Ze środków własnych zakupiono m.in. żniwiarkę, 10 siewników,
traktor ursus, dwa ciągniki zetor. Wkrótce, kółkowy park maszynowy wzbogacił się o cztery
maszyny omłotowe na silniki elektryczne.
Rok 1957. METALOWY MOST W TRZEBOWNISKU. W miejsce drewnianego mostu na Wisłoku w Trzebownisku pojawił się metalowy, służący mieszkańcom całej gminy i przejezdnym do
roku 2011. W listopadzie 2011 roku, Skansya oddała do użytku nowy most, szerszy i bardziej
nowoczesny.
Lata 1957–1962. NOWE INWESTYCJE NA LOTNISKU JASIONCE. Ze względu na ważny strategiczny charakter jasioneckiego lotniska zdecydowano o rozbudowie jego infrastruktury. Decyzją z 1 grudnia 1956 roku teren lotniska powiększono zajmując i wywłaszczając 336 ha okolicznych chłopskich pól, głównie rolników z Zaczernia. Wkrótce przystąpiono do budowy nowej
płyty startowej i okazałego Portu Lotniczego (realizacja tej inwestycji 1955–1958). Nowa płyta
(prace przy niej zakończono ok. 1960 roku) służyła zarówno wojsku jak i komunikacji cywilnej.
W 1959 roku lotnisko przeszło pod Zarząd Portów Lotniczych i Lotnictwa Komunikacyjnego.
W latach pięćdziesiątych swój stan posiadania powiększał też Aeroklub Rzeszowski. Od. roku
1952 dysponował już dużym hangarem ustawionym na fundamentach konstrukcji wybudowanej przez hitlerowców i spalonej przez Niemców tuż przed nadejściem frontu w sierpniu
1944 roku. Hangar ten wyburzono we wrześniu 2017 roku, w związku z realizacją dużego ronda drogowego na tzw. trasie przylotniskowej. Czytaj zapis pod datą 13 grudnia 2016 r.
28 kwietnia 1958. RADNI OGRANICZYLI LICZBĘ ZABAW TANECZNYCH O POŁOWĘ. Po
dogłębnej dyskusji łąccy radni przegłosowali uchwałę w której zapisano: Mając na uwadze masowe pijaństwo, jakie pojawiło się wśród naszej młodzieży oraz wśród starszego pokolenia, a także
w trosce o dochodowość organizowanych imprez, zobowiązuje się Prezydium GRN do wydawania
miesięcznie zezwoleń tylko na dwie zabawy na terenie gromady, konkretnie, po jednej w miesiącu
w Łące i w Terliczce.
Marzec 1959 r. JEDNI BAWILI SIĘ W TEATR KLUBOWY, INNI KULTYWOWALI OBRZĘDY
DOŻYNKOWE. W Domu Ludowym w Łukawcu Dolnym udana premiera nowej sztuki teatralnej. Zespół pod kierunkiem nauczyciela Bronisława Jakubowskiego wystawił komedię „Kuracja wojskowa”. W tym samym czasie, koleżanki i koledzy z Łukawca Górnego popisywali się
w przedstawieniu zatytułowanym „Znajda” – szlagierze ówczesnych scen klubowych. Tymczasem w sierpniu inscenizowano obrzędy dożynkowe. W Stobiernej na Krzywem uroczystościom
15 sierpnia patronowało koło Związku Młodzieży Wiejskiej, powołane w 1958 roku. Ówczesna
wiceprzewodnicząca koła Władysława Sutyła (po mężu Wnęk) wspominała po latach: Reżyserem i szefem wokalu była moja siostra Krysia Sutyła (Dworak), zespół muzyczny stanowili Dworako-
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wie, Walenty Sutyła i Bronisław Buczak (akordeon). Najpierw miejscem zabawy był ogród Walentego
Sutyły, następnego roku spotkaliśmy się u Wilków (dziś Bojda), potem z kolei u Tadeusza Drupki. Od
1970 roku miejscem dożynkowej zabawy był Dom Ludowy (dziś „Podedwór”).
20 lipca 1959 r. CHRUSZCZOW W SŁOMKOWYM KAPELUSZU WYLĄDOWAŁ W JASIONCE. Niecodziennym wydarzeniem stała się wizyta w Rzeszowie i w Łańcucie I sekretarza Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, premiera ZSRR Nikity S. Chruszczowa. Powitano
go przed nowo wybudowanym okazałym budynkiem Portu Lotniczego. Chruszczow, ubrany
w jasny garnitur, w odkrytej „czajce”, przejechał przez 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 Rzeszowskie” 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…
Rok 1959. W ŁĄCE OTWARTO URZĄD POCZTOWY. Obejmował swym zasięgiem także
mieszkańców Łukawca, Palikówki i Terliczki. Niebawem placówka otrzymała połączenie telefoniczne z Rzeszowem i ręczną centralę telefoniczną. Zadaniem listonoszy było dostarczanie
listów, ale też prasy codziennej i czasopism. 22 lutego 1962 r., na sesji GRN kierowniczka poczty
Józefa Nowak informowała radnych o niedostatecznym poziomie czytelnictwa prasy w gromadzie – rozprowadzano ok. 11 tytułów na 100 mieszkańców, podczas gdy plan zakładał co
najmniej 20. Najstarszą placówką pocztową na naszym terenie jest Poczta w Jasionce; otwarto
ją w latach 90. XIX wieku w budynku dawnej karczmy (stoi do dziś przy krzyżówce na Wólkę).
Po II wojnie, w kwietniu 1949 r. UP otrzymało Zaczernie, w Trzebownisku UPT otwarto 1 marca
1955 r. Placówki pocztowe zajmowały się przyjmowaniem i dostarczaniem przesyłek: listów,
telegramów, paczek, prowadziły obsługę kasową (konta PKO i NBP, opłaty radiofoniczne, wypłaty rent), prowadziły prenumeratę gazet i czasopism. Ponadto pracownik poczty obsługiwał
ręczną centralę łącząc rozmowy lokalne i zamiejscowe. Ważnym wydarzeniem dla wielu rodzin
z naszego terenu była informacja o nadejściu od krewnych z Ameryki paczki z ciuchami. Przed
dostarczeniem odbiorcy, paczka zawsze była przepakowywana w rzeszowskiej dyspozytorni –
oficjalnie w poszukiwaniu niedozwolonej literatury, nieoficjalnie – celem przechwycenia paru
dolarów ukrytych w mankiecie koszuli…
Przełom dekad lat 50. i 60. DEGRADACJA WISŁOKA. Rozwój budownictwa murowanego
spowodował duże zapotrzebowanie na piasek i kruszywo. Intratnym źródłem pozyskiwania
tego surowca był Wisłok. Piasek pobierano z piaszczystych płacht zwanych ispami. Na odcinku
od Trzebowniska po łańcucką Czarną powstało kilkanaście stałych miejsc wydobywania żwiru.
Powstały ekipy galarników i piaskarzy – furmanów trudniących się tym zajęciem przez lata.
Działalność ta 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 budowały jaskółki „brzegówki”. Rozwój budownictwa mieszkaniowego od lat 70. sprawił, iż rzeka stała się „kolektorem” odbierającym ścieki komunalne,
zaś zakrzaczone brzegi – dzikim wysypiskiem śmieci. Ten niszczycielski dla środowiska naturalnego proces udało się zahamować dopiero na początku XXI wieku, dzięki wykorzystaniu środków UE m.in. na budowę nowoczesnych oczyszczalni ścieków i wiejskiej sieci kanalizacyjnej.
Od 2013 roku, obowiązki związane z odbiorem i wywozem odpadów przejął samorząd; obligatoryjna opłata za wywóz śmieci zaowocowała m.in. zdecydowanym ograniczeniem zjawiska
dzikich wysypisk. Czytaj też zapis pod datą 5 czerwca 1994 r.

KALENDARIUM GMINY 1944–1989

107

29 lutego 1960 r. PO 49 LATACH PRACY W TERLICKIEJ SZKOLE TOMASZ LIS PRZESZEDŁ
NA EMERYTURĘ. W domu ludowym w Terliczce odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącego na emeryturę pierwszego kierownika miejscowej szkoły 72-letniego Tomasza Lisa.
Obowiązki nauczyciela w Terliczce objął 10 października 1911 roku, kiedy na pastwisku gminnym finalizowano budowę szkoły. Kończąc swą misję tak podsumował jej efekty: Objąłem pracę
w szkole o jednej klasie i jednym nauczycielu. Zostawiam swojemu następcy szkołę pełną, siedmioklasową o pięciu siłach nauczycielskich i pięciu salach szkolnych… Zasługą Tomasza Lisa jest wychowanie kilku pokoleń terlickiej młodzieży, ale też udział w rozwiązywaniu najważniejszych
problemów i potrzeb środowiska przez całe półwiecze. Niezwykłym skarbem jaki pozostawił on
przyszłym pokoleniom była też prowadzona osobiście kronika szkolna, która stała się źródłem
wiedzy historycznej o wsi i całej gminie.
Rok 1960. KŁADKA NA WISŁOKU TERLICZKA – NOWA WIEŚ. Po wielu latach starań i zachodów sfinalizowano wreszcie budowę kładki dla pieszych przez Wisłok. Kładka łącząca brzeg
w Terliczce z brzegiem w Nowej Wsi, na wysokości ujścia Czarnej, w znacznym stopniu rozwiązała problemy komunikacyjne uczącej się młodzieży oraz osób zatrudnionych w Rzeszowie.
Wcześniej przez dziesiątki lat w tym miejscu funkcjonował prom; zlikwidowany przez Niemców
ok. roku 1943. Potem jeździł galar. Po wybudowaniu kładki, mieszkańcy z gromad leżących po
prawej stronie rzeki mogli już bez przeszkód, o każdej porze, dotrzeć na przystanki autobusowe zlokalizowane przy trakcie sokołowskim, aby dojechać do szkól i rzeszowskich zakładów
pracy. Regularna linia autobusowa dotarła na Zawodzie dopiero pod koniec lat 60.
Kwiecień 1960 roku. WIEŚ UPOMNIAŁA SIĘ O GAZ. Na zebraniu wiejskim w ZACZERNIU
powołano Społeczny Komitet Higienizacji Wsi, z zadaniem budowy sieci wodociągowej i gazowej. W pierwszej kolejności zabrano się za gaz. Komitet pod kierunkiem Stanisława Rząsy energicznie przystąpił do pracy. Społecznym wysiłkiem, przy wykorzystaniu subwencji
państwa, w okresie lipiec 1962 – grudzień 1964, położono 17-kilometrowy rurociąg gazowy
obejmujący Zaczernie i Miłocin. Były to pierwsze wsie w powiecie rzeszowskim, które już od
stycznia 1965 roku korzystały z dobrodziejstwa gazu. TRZEBOWNISKO podłączono do sieci gazowej dopiero w maju roku 1978. W następnej dekadzie w okresie 1983–1986 zgazyfikowano
ŁUKAWIEC. Do STOBIERNEJ gaz dotarł w latach 1986–1991. Symbolicznego zapalenia znicza
gazowego w JASIONCE dokonano dopiero 15 września 1992 roku.
20 maja 1960 r. HURAGAN POWALIŁ WIEŻĘ W STAROMIEJSKIM KOŚCIELE. Okolice Rzeszowa nawiedził huragan o niespotykanej sile. Nawałnica trwająca niespełna 10 minut dosięgła
liczne zabudowania mieszkalne i gospodarcze, powaliła kilkadziesiąt domów i stodół, uszkodzonych zostało setki dachów. Najbardziej spektakularne zniszczenia poczyniła natura przy
stojącym na staromiejskiej górce kościele pw. Opieki św. Józefa, w parafii która była przez wieki
macierzystą dla znacznej części trzebowniskich wiernych. Mieszkańcy jadący do pracy i do rzeszowskich szkół zauważyli brak górującej nad okolicą wieży świątyni. Huragan zerwał wieżę,
ale też porwał pokrycie całego dachu Z powalonej wieży spadły główne dzwony kompletnie
niszcząc organy, częściowo strop, fragment nawy głównej i ławki.
22 lipca 1960. STONKA PRZYJECHAŁA POCIĄGIEM. Latem 1960 na dwóch zaczerskich polach zlokalizowano rozległe gniazda stonki. W poprzednich latach, organizowano spektakularne akcje kontroli pól; efektem były pojedyncze przypadki zebrania stonki do butelek i słoików. Tym razem, stonka dała o sobie znać niemal masowo; w 1961 roku „zaraza” opanowała
już kilkanaście działek z ziemniakami. Żartowano wówczas, iż stonka przyjechała pociągiem,
w związku z otwarciem 22 lipca 1960 roku linii PKP do Głogowa. Warto w tym miejscu przypomnieć, że już w 1921 roku rozpoczęto budowę toru kolejowego Rzeszów – Kolbuszowa, planując w Zaczerniu stację. Niestety, wtedy roboty szybko przerwano. Uruchomienie połączenia kolejowego z Rzeszowem w lipcu 1960 roku ułatwiło dojazd zaczernian do szkół i zakładów pracy.
Wcześniej, zdani byli na rower, w ostateczności, zatłoczony do granic możliwości autobus PKS.
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11 września 1960 r. TYSIĄC SZKÓŁ NA TYSIĄCLECIE POLSKI. Do wszystkich szkół mocno
zapukał powojenny wyż demograficzny. Liczba uczniów wzrosła niemal o połowę. Np. w Jasionce grono uczniów ze 145 dzieci w roku 1951 powiększyło się do ponad dwustu w latach
sześćdziesiątych. W Nowej Wsi zaraz po wojnie w małej parterowej szkółce mieściło się ok. 70
uczniów, pod koniec lat sześćdziesiątych liczba dzieci w wieku szkolnym wzrosła w tej wiosce do 150. Nic więc dziwnego, iż podstawowym zadaniem władz wszystkich gromad stała się
kwestia poprawy warunków nauczania. W NOWEJ WSI łopaty pod nową szkołę wbito w lipcu
1958 roku. Inwestycja otrzymała miano „Tysiąclatki”, w ramach ogólnokrajowej akcji „Tysiąc
szkół na 1000-lecie państwa polskiego”. Na otwarcie, 11 września 1960 roku przybył ówczesny
minister oświaty. Dzieci po szkole chodziły w kapciach co było zupełną nowością; w sąsiednich szkołach na takie „rewolucyjne” rozwiązania zdecydowano się dopiero za kilka lat. W tym
samym czasie, rozmowa o konieczności budowy nowej dużej szkoły nie schodziła z porządku
zebrań w JASIONCE. Miejsce wybrano na pastwisku, za mostem na Świerkowcu. Z braku środków i deficytu materiałów roboty ślimaczyły się; budowę rozpoczęto w maju 1965, dzieci weszły
do nowych klas w październiku 1969 r. Także TRZEBOWNISKO czekało na nowe skrzydło SP aż
5 lat; dopiero w roku szkolnym 1974/75 Gmina Szkoła Zbiorcza otrzymała do dyspozycji łącznie
11 sal lekcyjnych. Trochę sprawniej udało się realizować oświatową inwestycję w ZACZERNIU;
rozbudowę szkoły rozpoczęto w roku 1959, już we wrześniu 1960 roku dzieci zajęły 6 nowych
sal, dzięki temu placówka dysponowała łącznie 10 salami. Na początku lat osiemdziesiąt po
kolejnym poważnym remoncie, klasy w Zaczerniu otrzymały parkiet, do szkoły doprowadzono
gaz i wodę, założono centralne ogrzewanie. Dzieci w ŁĄCE przez wiele lat uczyły się budynku wzniesionym w 1922 roku. Budowę drugiego skrzydła podjętą w 1956 roku, sfinalizowano
w roku 1961; na parterze były pracownie przedmiotowe oraz mała sala gimnastyczna, na piętrze sale lekcyjne i pokój nauczycielski. W ŁUKAWCU także myślano o „Tysiąclatce”. W 1964 roku
powstał nawet Społeczny Komitet. Jednakże zadanie udało się zrealizować dopiero po 13 latach. W roku szkolnym 1977/78 w dobudowanym nowym segmencie Szkoły Zbiorczej uczniowie zastali cztery duże sale dydaktyczne z zapleczem, oraz tak upragnioną salę gimnastyczną.
O przyzwoitych warunkach do nauki, godnych drugiej połowy XX wieku marzyła też młodzież
stobierzańska. Najpierw piętrowy murowany budynek stanął w STOBIERNEJ – KRZYWEM (SP 2);
inwestycję prowadzono w latach 1958–1960, w latach siedemdziesiątych szkołę tę gruntownie
rozbudowano oddając do użytku w 1977 r. nowe skrzydło. Nowy imponujący gmach szkolny
z 6 salami lekcyjnymi, małą salą gimnastyczną i dwoma mieszkaniami dla nauczycieli wyrósł
także w 1964 roku w centrum wsi (STOBIERNA DÓŁ), niedaleko kościoła na działce plebańskiej.
Stobierska Szkoła nr 1, wyposażona w centralne ogrzewanie, bieżącą wodę, natryski, uroczyście otwarta 2 lutego 1964 roku, była ósmą „Tysiąclatką” w powiecie rzeszowskim.
Wiosna 1961 roku. CZERWONY AUTOBUS ZAJECHAŁ POD ZACZERSKĄ SZKOŁĘ. Staraniem
GRN w Zaczerniu pod koniec lat pięćdziesiątych udało się przebudować i utwardzić tłuczniem
drogę przez wieś a także w stronę Górki. Dzięki temu, w 1961 roku wieś otrzymała stałe połączenie autobusowe z Rzeszowem; końcowy przystanek czerwonego autobusu MPK ustawiono
koło szkoły. Równie wielkim wydarzeniem dla tutejszej społeczności było oddanie do użytku
w 1963 roku pierwszego kilometra „smołówki”.
Koniec roku 1961. KONFLIKT ŁĄKA – ŁUKAWIEC. Dokonano korekty granic administracyjnych gromad. Zapadła decyzja o połączeniu w jedną gromadę Stobiernej i Jasionki, a także Łąki
i Łukawca. Zmiana ta spotkała się z ostrym sprzeciwem obydwu społeczności. GRN w Łukawcu
uchwałą z 15 sierpnia 1961 r. „nie wyraziła zgody na połączenie gromad”. Aby ułagodzić spór
zaproponowano rozwiązanie iście salomonowe: powstała Gromadzka Rada Narodowa w Łące
z siedzibą w Łukawcu. Sesje Rady odbywały się przemiennie – raz w Łące, następnym razem
w Łukawcu. Taki stan podziału administracyjnego utrzymał się do końca 1972 roku. Od 1 stycznia 1973 r. znów podjęły działalność gminy zbiorowe.
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Początek lat 60-tych. TŁUMY PRZEZ SZKLANYM EKRANEM – LECI BONANZA. Na teren
gminy dotarła telewizja. Pierwsze odbiorniki z maleńkim 14-calowym ekranem ściągały tłumy
ciekawskich. Dzieci żyły przygodami Jacka i Agatki z „Dobranocki”, a ich rodzice z wypiekami na
twarzy śledzili losy bohaterów Bonanzy. Rzecz jasna, fascynował obraz czarno-biały; kolor to
dopiero „zachcianka” połowy lat siedemdziesiątych. Tymczasem w 1961 roku odbierano zaśnieżony, migoczący obraz docierający aż ze stacji pod Lublinem. Jednakże już od świąt Bożego
Narodzenia 1962 roku ruszyła stacja nadawcza na Suchej Górze koło Krosna. Ambicją władz
gromadzkich stało się wyposażenie każdej wiejskiej klubokawiarni oraz klubów rolnika i klubów
„Prasa-Książka-Ruch” w odbiorniki telewizyjne. Jednym z pierwszych telewizorów w Zaczerniu
dysponowali strażacy. W 1962 roku 17-calowy Szmaragd otrzymali w nagrodę za zwycięstwo
w rejonowych i powiatowych zawodach pożarniczych. Świetlica w remizie, gdzie postawiono
telewizor pękała w szwach. W tym samym roku OTV otrzymała też Szkoła Podstawowa. Jak
ustalił Stanisław Rząsa, w 1967 roku w Zaczerniu było 21 telewizorów; ośmiu obywateli dysponowało własnymi samochodami osobowymi. W gromadzie Trzebownisko (Trzebownisko., Terliczka i Nowa Wieś) w 1969 roku naliczono 85 telewizorów (oczywiście wszystkie czarno-białe
o maksymalnym ekranie 19 cali), 232 radia lampowe i 315 głośników do odbioru programów
kabelkiem.
Lata sześćdziesiąte. CZYNY SPOŁECZNE NA DROGACH. Wiele palących potrzeb społecznych można było rozwiązywać metodą tzw. czynów społecznych: wspólnej niepłatnej pracy
mieszkańców oraz powszechnej zbiorki pieniędzy. I mimo, że roboty ciągnęły się nieraz latami, upór społeczników bywał w końcu nagradzany. Tym sposobem budowano szkoły, domy
ludowe, remizy, ośrodki zdrowia. Dzięki usilnym zabiegom gromadzkich władz, ale też pomocy samych rolników, udało się też objąć znaczne połacie gruntów kompleksową melioracją,
w pierwszej kolejności w JASIONCE i w ŁUKAWCU. Kolejnym ważnym osiągnięciem, realizowanym również przy udziale mieszkańców, była modernizacja dróg, m.in. na odcinku Trzebownisko – Łąka i Łąka – Łukawiec. W latach sześćdziesiątych, znaczne odcinki (ok. 7 km) tych tras
udało się ustabilizować cementem. Jednakże, gościniec przez Łukawiec a także trasa Trzebownisko – Zaczernie pozostawały wciąż tylko drogami bitymi. Przełomową datą był dopiero rok
1963, kiedy to udało się wyasfaltować pierwszy kilometr drogi przez ZACZERNIE. W 1966 roku
strażacy mobilizowani przez sołtysa WÓLKI PODLEŚNEJ Władysława Jakubowskiego zainicjowali budowę drogi Wólka – Jasionka. Dzięki temu, po trzech latach pracy, realny stał się
wymarzony postulat mieszkańców – uruchomienie linii autobusowej do Wólki. Także w czynie
powstał w tej miejscowości Dom Nauczyciela. Efektem pracy społecznej obywateli STOBIERNEJ
w drugiej połowie lat 60. także stał się Dom Nauczyciela oraz otwarcie linii „czerwonych autobusów”. W JASIONCE natomiast nowa szkoła otrzymała elewację. Trwały roboty inwestycyjne
przy obiektach OSP. M.in. kontynuowano budowę remizy w ŁĄCE, zaś w połowie dekady lat 60.
sfinalizowano prace przy remizie w ŁUKAWCU. Równie ważnym zadaniem w Łące była realizacja obiektu dla Ośrodka Zdrowia. W 1995 roku został on sprzedany ST WIST; po modernizacji
służy jako siedziba Spółdzielni oraz filii BS Jasionka.
1 stycznia 1963 r. TAJĘCINA PRZESZŁA DO JASIONKI I WYBRAŁA SWEGO SOŁTYSA.
W związku z budową nowego pasa na lotnisku w Jasionce odcinającego mieszkańcom Tajęciny
dojazd do Zaczernia, przysiółek Tajęcina przeszedł z gromady Zaczernie do gromady Jasionka.
Uchwała GRN w Jasionce w tej sprawie zapadła 1 kwietnia 1962 roku. Jednakże formalnie stało
się to dopiero z dniem 1 stycznia 1963 r. W związku z koniecznością zbiórki inkasa oraz pieczy nad rozległymi terenami mienia wiejskiego, w marcu 1963 r. na sesji GRN w Jasionce padł
postulat powołania sołtysa Tajęciny. Pierwszym sołtysem tej miejscowości został w kwietniu
1963 roku Jan Guzek. Praktycznie, od tego momentu miejscowość ta otrzymała prawa sołectwa.
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Noc z 27 na 28 lutego 1963 r. REGION ZAATAKOWAŁY 30-STOPNIOWE MROZY. Zima
1962/63 „zasłużyła” na miano zimy stulecia. Na początku stycznia, potem lutego bardzo obfite
opady śniegu sparaliżowały transport drogowy i kolejowy. Cały czas utrzymywały się też srogie
mrozy; rekordowe spadki temperatury nastąpiły pod koniec lutego na południu i wschodzie
kraju. Jak informowały „Nowiny Rzeszowskie” w nocy z 27 na 28 w Werchracie koło Horyńca
zanotowano 42 stopnie C poniżej zera, w Rzeszowie 35,8 stopnia. Sroga zima spowodowała zamkniecie części szkół i placówek kultury. Zakłady przemysłowe, w tym rzeszowska WSK,
ograniczyły produkcję wskute przerw w dostawie prądu i braku pracowników (kłopoty z dojazdem). W kronice szkoły w Jasionce odnotowano: Ministerstwo Oświaty zarządziło przerwę
w nauce trwającą kilkanaście dni, dlatego zakończenie roku szkolnego 1962/63 nastąpiło dopiero
29 czerwca. Za pogodową anomalię stulecia uznano też zimę 1978/79, jej początek obwieściły
przerwane z braku prądu bale sylwestrowe. Nagłe zmiany temperatury, potem niespotykanie
obfite opady śniegu sparaliżowały gospodarkę kraju i cały transport. Tradycyjne tygodniowe
ferie świąteczne w szkołach przedłużono do 6 stycznia.
22 października 1965 r. DRAMAT JOLI W KAWIARNI NA GOLONKÓWCE. Sporym wydarzeniem kulturalnym dla Łukawca stało się spotkanie autorskie z literatem i posłem Janem
Gerhardem, znanym m.in. dzięki powieści „Łuny w Bieszczadach”. Klubokawiarnia współfinansowana przez GS, powstała w roku 1964 roku. To tutaj pojawił się jeden z pierwszych we wsi
odbiorników telewizyjnych. Miejsca na seansach kolejnego odcinka „Bonanzy” trzeba było rezerwować z dwugodzinnym wyprzedzeniem. Rada Klubu powołała sekcję brydżową i szachową. Najwięcej przeżyć serwował jednak zespół teatralny. Przebojem sezonu 1964/65 stała się
sztuka „Dramat Joli”, z którą objeżdżano również sąsiednie wioski.
11 czerwca 1966 r. NOWA PARAFIA W JASIONCE. Ordynariusz przemyski ks. bp Ignacy
Tokarczuk wydał dekret powołujący parafię w Jasionce, obejmującą południową cześć Jasionki
(tzw. zaczerskiej). Rolę parafialnego kościółka pełniła skromna kaplica sióstr Służebniczek Staromiejskich. Od 1979 roku w obrębie parafii znaleźli się wierni z Tajęciny. Przysiółki Gęsiówka
i Grond (należące do parafii w Stobiernej) weszły w skład parafii w Jasionce dopiero od 1 stycznia 1995 roku.
Niedziela, 19 czerwca 1966 r. OBELISK NA CZEŚĆ ZABITYCH W WÓLCE. W ramach obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego oraz 70-lecia ruchu ludowego na Rzeszowszczyźnie,
w Wólce pod Lasem urządzono patriotyczną manifestację mieszkańców. W trakcie wiecu odsłonięto obelisk na cześć rodaków, którzy tragicznie zginęli w roku 1933 oraz w roku 1943. Ich
nazwiska przypomina okolicznościowa tablica. Józef Chmiel, Jan Kuras, Stanisława Tomaka
i Stanisław Więcek – mieszkańcy Łukawca oraz Antoni Pietraszek z Wólki padli od kul sanacyjnej policji w trakcie niepokojów społecznych 19 czerwca 1933 roku. (Czytaj zapis pod datą
19.06.1933 r.). 30 marca 1943 r. hitlerowscy okupanci rozstrzelali Katarzynę Skórę, zaś 5 maja
– podczas pacyfikacji Wólki przez oddziały niemieckiej żandarmerii – zamordowano Józefa Dubiela i Walentego Kuźniara; był to odwet za pomoc i ukrywanie jeńców radzieckich zbiegłych
z obozu w Majdanie.
Rok 1966. KINO PANORAMICZNE W WIEJSKIM DOMU KULTURY. Pierwsze seanse filmowe urządzano dla wiejskich dzieci pod koniec lat czterdziestych. Co miesiąc zajeżdżało do Trzebowniska kino objazdowe. Z biegiem czasu, na jego trasie znalazło się też Zaczernie. Apetyt
rósł w miarę jedzenia. W latach sześćdziesiątych, gdy w Zaczerniu remontowano Wiejski Dom
Kultury, młodzi zaczernianie postawili rodzicom warunek: ma być kino, ale panoramiczne. Kino
„Postęp” ruszyło w 1966 roku i funkcjonowało ponad 20 lat. Wiejski Dom Kultury w Zaczerniu,
powołany decyzją Gromadzkiej Rady Narodowej w 1961 roku, był przodującą placówką kulturalną w powiecie. Szeroko poza granicami wsi wsławił się zespół teatralny działający w latach
1961–1975. Przygotowano m.in. dwa wspaniałe spektakle wg scenariusza Stanisława Rząsy
opiewające regionalny folklor: „Wszystko po zaczersku” oraz „Wesele zaczerskie”.
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Sierpień 1966 r. ZDRADLIWY WISŁOK. Kolejny raz przypomniał o sobie zdradliwy Wisłok.
Region dotknięty został powodzią w skali tej z 1934 roku. Przyroda, poniekąd dramatycznie
reagowała na szkodliwą, nierozważną działalność człowieka zanieczyszczającego środowisko,
nadmiernie ingerującego w prawa natury; chodzi o odprowadzanie ścieków komunalnych
i przemysłowych wprost do rzeki, maksymalną eksploatację kruszywa. W latach siedemdziesiątych życie w rzece prawie zamarło. Na wielu odcinkach Wisłok stał się brudnym, śmierdzącym
korytem.
Rok 1966. ZAPAMIĘTAJ NAZWĘ SWEGO PRZYSIÓŁKA. W wydawnictwie komisji ds. nazewnictwa przy Urzędzie Rady Ministrów, wymieniono poprawne nazwy części wsi – tzw. przysiółków używanych w poszczególnych miejscowościach, a także stare nazwy obiektów fizjograficznych. Komisja oceniła i zatwierdziła kilkadziesiąt nazw przysiółków.
JASIONKA: Brodkowice, Gęsiówka, Gliniaki, Grąd, Kamionka, Kmiecie, Podmalce, Tajęcina, Zagrody; ŁĄKA: Na Polu, Zagrody, Zagumnie, Zaprzyrwie; ŁUKAWIEC: Jatki, Kłapówka, Łukawiec
Dolny, Łukawiec Górny, Ulice, Zagrody; NOWA WIEŚ: Budy, Góry, Kozice, Nowa Wieś Staromiejska, Nowa Wieś Zaczerska; STOBIERNA: Dół, Kmiecie, Krzywe, Podedwór, Pod Lasem, Poręby,
Sitarka, Zagrody, Pod Arendą; TERLICZKA: Budy, Księżaki, Zagrody; TRZEBOWNISKO: Na Łaniu, Na Ujezdnem, Pasternik, Przy Moście, Spiny, Zadworze, Zagumnie, Zawodzie, wymieniono
też nazwę Skotnia jako określenie drogi oraz okolicznych domów; WÓLKA PODLEŚNA: Budy,
Krzaki, Morgi, Podlesie, Zagrody; ZACZERNIE: Górka, Podkościół, Podedwór, Żabiniec.
Cały rok 1966. PŁYNIE RZEKA MLEKA. Znaczącym źródłem stałego dochodu rolników stała się sprzedaż mleka w zlewniach Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Rzeszowie. Dlatego
też, systematycznie rosło pogłowie krów mlecznych. Pod koniec lat pięćdziesiątych na stanie
wszystkich gospodarstwach z terenu naszych 10 sołectw było 6500 krów: najwięcej w Zaczerniu (1480 razem z Tajęciną), Łukawcu (1092) i w Trzebownisku (1009).W roku 1966 OSM skupiła
łącznie ponad 12 mln litrów mleka o średnim procencie tłuszczu 3,42. Skup prowadzony był na
terenie ogółem 55 wsi. Na terenie naszych 10 miejscowości sprzedaż mleka prowadziło 1944
gospodarzy. Mieli oni do dyspozycji ogółem 32 zlewnie. W 1966 roku odstawili do nich ponad
5 mln litrów mleka, a więc 42 proc. całości skupionej przez OSM. Największą „fabryką mleka”
stały się w latach sześćdziesiątych obory w Łukawcu (360 gospodarstw sprzedało 887 tys. litrów mleka), w dalszej kolejności plasowały się: Stobierna (z 301 gospodarstw 819 tys. litrów),
Zaczernie (razem z Górką i Tajęciną 293 gospodarstwa odstawiły 801 tys. litrów), Trzebownisko
(294 gospodarstwa – 688 tys.).
5 września 1966 roku. WÓLKA PRZYGOTOWANA DO …WOJNY. 4 września 1966 roku odbyło się zebranie mieszkańców Wółki pod Lasem, z udziałem 85 obywateli. Sołtys Jan Kuźniar
zanotował w odręcznym protokole: Mieszkańcy zostali szczegółowo poinformowani o zaplanowanych na poniedziałek, 5 września, wielkich ćwiczeniach wojskowych. Zaapelowano o zachowanie
spokoju, a nie rozpowszechnianie paniki wykupu towarów. Poinformowano także o udziale mieszkańców w samoobronie terenu, co powiązane jest z odbywającymi się manewrami.
11 września 1966 r. STANISŁAW MAJCHER Z TRZEBOWNISKA W BRAMCE NARODOWEJ
REPREZENTACJI POLSKI W PIŁCE NOŻNEJ. Był to mecz z drużyną Niemiec wschodnich (NRD).
Awans do reprezentacji narodowej był uwieńczeniem wieloletniej ciężkiej pracy i kariery tego
znakomitego sportowca. Zaczynał w drużynie „Kolejarza,” przeszedł do II ligowej Stali Rzeszów,
potem przez 8 sezonów w ZKS „Stal” (ekstraklasa). Dwukrotnie zdobywał tytuł Najlepszego
Sportowca Regionu. Zmarł w 2014 roku. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku w drużynach
I – ligowych swe sportowe pasje realizowali m.in. Paweł Kloc i Janusz Czyrek.
29 kwietnia 1967 r. NAJWIĘCEJ MIENIA WIEJSKIEGO I PASTWISK W JASIONCE I W ŁUKAWCU. Po lewej stronie Wisłoka najbogatszym zasobem mienia wiejskiego dysponowały Jasionka i Stobierna. Już w 1870 roku w lwowskim przewodniku statystycznym pod nazwą Jasionka
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zapisano m.in. 380 mórg pastwisk. Jeszcze pod koniec XX wieku na stanie wsi widniało ponad
140 ha użytków zielonych. Na Zawodziu podobnymi zasobami dysponował głównie Łukawiec.
Ogółem, 4 pastwiska obejmowały teren prawie 100 ha. Gromadzka Rada Narodowa w kwietniu
1967 r. ustaliła „terminy wypasu, a mianowicie bydła z dniem 1 maja, a koni 15 maja, z tym zastrzeżeniem, że konie pasące się na pastwiskach gromadzkich muszą być bezwzględnie pętane”. Opłata
roczna za spaśne: 150 zł od konia i 50 zł od krowy.
Jesień 1967. KÓŁKA ROLNICZE WIECZNIE ŻYWE. Łukawskie Kółko Rolnicze dorobiło się pokaźnego parku maszynowego. Na stanie KR znalazły się tak potrzebne: opryskiwacze, kosiarki
rotacyjne, koparka ziemniaczana, rozrzutnik, cyklop. KR w Łukawcu, jako jedno z pierwszych
w okolicy, zakupiło w 1973 roku kombajny: zbożowy i buraczany. W 1975 kółko weszło w skład
Spółdzielni Kółek Rolniczych w Trzebownisku. W Łukawcu i w Jasionce funkcjonowała baza tej
Spółdzielni. Ponowna reaktywacja samodzielnego KR miała miejsce w roku 1993.
12 listopada 1967 r. POMNIKI OFIAR FASZYZMU W TRZEBOWNISKU I W STOBIERNEJ.
Staraniem trzebowniskiego koła kombatantów oraz jego prezeski Anieli Bereś, 12 listopada
1967 r., obok budynku Szkoły Podstawowej, odsłonięto pomnik Walki i Męczeństwa, upamiętniający śmierć 25 mieszkańców wsi poległych i pomordowanych w trakcie II wojny. Środki
(80 tys. zł) pochodziły od kombatantów oraz ze zbiórki w rzeszowskich zakładach pracy. W lipcu 1969 roku pomnik o takim samym charakterze wzniesiono i odsłonięto w Stobiernej. Na
czele Społecznego Komitetu Budowy pomnika stał Karol Bielenda. Na tablicy umieszczonej na
obelisku wyryto nazwiska 50 stobierzan: siedemnastu rozstrzelano w trakcie pacyfikacji 8 lipca
1943, czternastu poległo z karabinem w ręku jako żołnierze frontowi II wojny oraz partyzanci,
szesnastu zamęczono w hitlerowskich obozach koncentracyjnych i kazamatach gestapo.
31 grudnia 1967 r. AUTOBUS PKS ZAJECHAŁ DO ŁUKAWCA. Sylwester roku 1967 w sposób szczególny przeszedł do kronik gromady Łukawiec. Miejscowość otrzymała połączenie ze
światem na miarę XX wieku. Tego bowiem dnia do wsi zajechał autobus PKS, przejeżdżając pod
odświętną bramą ustawioną na Golonkówce. Stałe połączenie autobusowe Łukawiec Górny
– Rzeszów stało się faktem. Wcześniej, młodzi łukawianie uczący się w rzeszowskich szkołach
oraz ich rodzice zatrudnieni w mieście musieli codziennie „spacerować” do stacji PKP w Strażowie i Krzemienicy. Latem, niektórzy decydowali się na podróż rowerem. Popularne były też
wyjazdy uczniów furmankami do rzeszowskiego kina. PKS zrezygnował z eksploatacji linii do
Łukawca w 2000 roku. Autobusy PKS zostały zastąpione przez wozy MPK (linia nr 21), potem
MKS.
Grudzień 1968 r. ZAMIAST STUDNI Z ŻURAWIEM – WODA Z KRANU. W ZACZERNIU, po
zgazyfikowaniu wsi, z miejsca przystąpiono do planowania i realizacji wiejskiej sieci wodociągowej. Prace podjęte w grudniu 1964 roku, zakończono w 1968 roku. Była to pierwsza w powiecie wieś, która dorobiła się własnego wodociągu. Jesienią 1969 roku wodne inwestycje sfinalizowano w TRZEBOWNISKU oraz w NOWEJ WSI (wodociąg ze wspólnego ujęcia w studni
nad Wisłokiem, zasilał w obu miejscowościach ogółem 420 gospodarstw). Prace przy instalacji
wodociągowej w JASIONCE podjęto nieco później, w lutym 1977 roku. Kilka miesięcy później inicjatywę budowy wiejskiego wodociągu zgłosili strażacy z WÓLKI PODLEŚNEJ; na czele Społecznego Komitetu stanął Mieczysław Kot. W STOBIERNEJ własny wodociąg zafundowano sobie
na początku lat osiemdziesiątych (finał 1984). Mieszkańcy prawobrzeżnej części gminy doczekali się wody z kranów dopiero w drugiej połowie lat osiemdziesiątych. W ŁUKAWCU Społeczny
Komitet Wodociągowy powołano w 1977 r.; prace się zdecydowanie wydłużyły z racji kłopotów
z własnym ujęciem. Ponieważ woda z miejscowego odwiertu nie nadawała się do użytku, zdecydowano o jej doprowadzeniu z ujęcia w ŁĄCE; stało się to dopiero w roku 1990.
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Lata sześćdziesiąte – lata siedemdziesiąte. KWITŁO CZYTELNICTWO PRASY. Ważnym
źródłem informacji i kształtowania wiedzy obywateli była prasa, relatywnie tania i drukowana
w milionowych nakładach. Bezpłatnie gazety dostępne były w Klubach „Prasy i Książki” funkcjonujących w większości sołectw. Odpłatnie gazety oraz czasopisma można było nabyć w kioskach
„Ruch”, a także zaprenumerować u listonoszy. Jak ważna to była sprawa, także dla lokalnej władzy, świadczył fakt, iż temat czytelnictwa prasy stawał co roku na forum sesji gromadzkich rad
narodowych. Z archiwalnych protokołów sesji GRN oraz sprawozdań szefów poszczególnych
urzędów pocztowych wiemy, że m.in. w gromadzie ŁĄKA w 1962 roku plan zakładał wskaźnik
prenumeraty prasy 20 egzemplarzy na 100 mieszkańców, gdy faktycznie listonosze rozwozili
połowę mniej. W 1969 roku UPT w TRZEBOWNISKU rozprowadzał codziennie średnio 230 egz.
prasy (całość prenumeraty to 860 egz. gazet i czasopism).
1 stycznia 1969 r. STOBIERNA POŁKNIĘTA PRZEZ GROMADĘ JASIONKA. Z dniem 1 stycznia 1969 r. dotychczasowa samodzielna gromada Stobierna weszła w skład gromady Jasionka
(wcześniej, już w 1963 r. w granicach tej gromady znalazła się Tajęcina). Przewodniczącym GRN
w Jasionce został Józef Łukasz z Wólki, zaś sekretarzem Adela Pikor.
Rok 1970. NAJLEPSZY CHLEB Z PIEKARNI GS. W kronice Szkoły w Jasionce zapisano m.in.:
Gminna Spółdzielnia uruchomiła własną piekarnię. Znów zebrała się drużyna piłkarska LZS i przystąpiła do rozgrywek ligowych. Bronisław Pokrzywa i Stanisław Ożóg jako pierwsi z Jasionki zakupili
samochody bagażowe do dystrybucji produktów ogrodniczo-warzywnych. Liczna grupa jasioneckich
rolników zawarła z „Alimą” umowy kontraktacyjne na dostawy pomidorów, fasolki szparagowej oraz
truskawek. Rosną też dostawy mleka do Spółdzielni w Staromieściu; pod względem skupu mleka
Jasionka przoduje w powiecie… W roku 1970 stan pogłowia bydła w Jasionce wynosił 700 sztuk.
Statystycznie, skup mleka z jednej krowy – 1100 litrów rocznie.
Luty 1971 roku. RADNI ZANIEPOKOJENI STANEM MORALNOŚCI WŚRÓD MŁODYCH. Informując radnych Gromadzkiej Rady Narodowej w Jasionce o stanie porządku i bezpieczeństwa, komendant Posterunku MO w Trzebownisku st. sierż. St. Wójcik stwierdził m.in.: W ubiegłym roku na terenie gromady zanotowano 31 przestępstw, z tego aż 13 w Stobiernej, pozostałe
w Jasionce, Tajęcinie i Wólce. Najwięcej jest kradzieży, w tym z udziałem najmłodszych obywateli.
Jest to spowodowane karygodnymi zaniedbaniami w systemie wychowania (…). Doskonale ujawnia
się to na zabawach tanecznych i innych imprezach, w których to dzieci i młodzież szkolna, bez przeszkód ze strony dorosłych, bierze udział. W Stobiernej był nawet przypadek, że pewna matka zabrała
na wesele swego syna, ucznia 4. klasy, i publicznie częstowała go piwem. Na zwróconą uwagę, bez
ogródek odparła: pije nie pierwszy raz, to mu nie zaszkodzi… Jak ustalono, istotnie, rodzice wysyłali
chłopaka do miejscowego bufetu po piwo. Ten, niosąc go w dzbanku, popijał po drodze…
30 września 1971 r. ZMARŁ KS. JAN GUZY (12.07.1891 – 28.09.1971). Kilka tysięcy wiernych
z całej okolicy żegnało na cmentarzu w Zaczerniu emerytowanego proboszcza ks. dziekana
Jana Guzego, kierującego zaczerską parafią przez 40 lat (w okresie 1925–1965). W imieniu
miejscowych księży – rodaków, których wychował w liczbie kilkunastu, mowę żałobną nad jego
trumną wygłosił ks. Józef Pustelak.
25 października 1971 r. ZNIESIENIE OBOWIĄZKOWYCH DOSTAW, BEZPŁATNA OPIEKA
ZDROWOTNA ORAZ EMERYTURY DLA ROLNIKÓW. Z dużym zadowoleniem przyjęła wieś zniesienie w 1971 roku obowiązkowych dostaw. Kolejnym krokiem na tej drodze było upowszechnienie umów kontraktacyjnych, co zapewniało rolnikom zbyt produkowanych płodów rolnych
po korzystnych cenach. Dekada lat siedemdziesiątych, oceniana jako okres bardzo korzystnych
decyzji dla polskiego rolnictwa, zaowocowała też powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym
ludzi rolnictwa indywidualnego (rok 1972), zaś w latach 1977 oraz w 1982 roku weszły w życie
ustawy o świadczeniach emerytalno-rentowych (w zamian za przekazane gospodarstwo następcy albo państwu) oraz o powszechnym ubezpieczeniu społecznym rolników i ich rodzin.
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25 lutego 1972 r. STULETNIA POCZTA W JASIONCE W TYM SAMYM LOKUM. Na sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Jasionce naczelnik miejscowego Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego Elżbieta Tejchman informowała radnych o pracy UPT, najstarszej placówki pocztowej
na tym terenie (otwarto ją w latach 90. XIX wieku, w budynku b. karczmy, poczta funkcjonuje
tutaj do dziś). Urząd obsługujący 3 rejony (Jasionka z Tajęciną, Wólka Podleśna i Stobierna)
rejestrował codzienne średnio 250 przesyłek i dostarczał 180 egzemplarzy prasy. Listonosze
oprócz korespondencji i gazet przynosili do domów wypłaty przelewów, w tym, renty i emerytury, przyjmowali prenumeratę. Jak obliczyła pani naczelnik na 4685 mieszkańców, aż 646
z nich prenumerowało co najmniej jeden tytuł. W rejestrze poczty w Jasionce z roku 1971 odnotowano następujący stan: 272 telewizory, 193 odbiorniki radiowe i 306 głośników.
19 maja 1972 r. JEDZIE WYŚCIG POKOJU. W Nowej Wsi 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.
Rok 1972. DZIEŁO JÓZEFA RYSIA Z ŁĄKI. Kilka miesięcy po śmierci autora, nakładem Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, ukazało się drukiem opracowanie Józef Rysia z Łąki zatytułowane „Wesele łąckie”. Autor dokładnie udokumentował wiejskie wesele, notując teksty i nuty
wszystkich prezentowanych tam melodii i piosenek, malując kilkanaście akwarel istotnych scen
tej uroczystości. Józef Ryś (1898–1971), to obok Stanisława Rząsy z Zaczernia (1908–2002),
wybitny ludowy artysta XX wieku, szczególnie zasłużony dla dokumentowania historii oraz pielęgnowania tradycji i folkloru naszej Małej Ojczyzny. Łącki twórca należy do czołowych przedstawicieli pisarstwa chłopskiego w naszym regionie. Dzieło Rysia opatrzył komentarzem jego
przyjaciel i opiekun naukowy Franciszek Kotula, najbardziej znany etnograf Rzeszowszczyzny,
który udostępnił jego prace szerszej publiczności. Józef Ryś był wiejskim muzykantem, rysownikiem i rzeźbiarzem, a także kronikarzem i gawędziarzem chłopskiej obyczajowości Mimo
ukończenia jedynie czterech klas szkoły ludowej, operował pięknym literackim językiem idealnie współbrzmiącym z autentycznym wiejskim językiem rzeszowskiego chłopa; był autorem
krótkich opowiadań, lirycznych wspomnień oraz wierszy romantycznych i satyrycznych opatrzonych autorskimi rysunkami. Twórczość Józefa Rysia stanowią bezcenny materiał etnograficzny obrazujący obyczajowość mieszkańców Łąki i okolicy pierwszej połowy XX wieku. Pisząc
o rysunkach Rysia, Franciszek Kotula stwierdził: Lubił rysować charakterystyczne typy ze swego
otoczenia, w lekko groteskowym czy nawet karykaturalnym ujęciu. Rysował zawsze z pamięci, bez
pozowania, ale świetnie potrafił uchwycić podobieństwo portretowanego… W 2014 roku ukazał
się album twórczości Józefa Rysia z Łąki zatytułowany „Na łącką nutę”, przygotowany przez
Andrzeja Klimczaka.
16 października 1972 r. NAD JASIONKĄ MISTRZOWIE W SKOKACH SPADOCHRONOWYCH. „Nowiny Rzeszowskie” w okazjonalnym artykule o Aeroklubie Rzeszowskim pisały: Plejadzie polskich skoczków przewodzą teraz wybitni zawodnicy rzeszowskiego „chowu”: Henryk Rozwadowski, Janusz Mac, Wacław Czyż, Jacek Hałoń, Jan Bober. Trzeba przypomnieć, że sekcja
spadochronowa Aeroklubu powstała w 1950 roku. W początkowym okresie wiązały się z nią
takie nazwiska jak Bolesława Gargały (skoczek, instruktor, trener reprezentacji Polski), Stanisława Orzecha z Terliczki, Wiesława Targońskiego, Lesława Panasia.
1 stycznia 1973 r. REAKTYWACJA DUŻEJ GMINY TRZEBOWNISKO. Znów przywrócono do
życia gminy zbiorowe. Reaktywowana po 20 latach gmina Trzebownisko skupiała 10 sołectw
z terenu dotychczasowych 4 gromad w: Jasionce, Łące, Trzebownisku i Zaczerniu (za wyjątkiem
Miłocina). Organem uchwałodawczym była Gminna Rada Narodowa, jako „organ przedstawicielski władzy państwowej i samorządu społecznego” Pierwsze sesja GRN z udziałem 92 rad-
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nych – członków dotychczasowych gromadzkich rad narodowych odbyła się 9 stycznia 1973 r.
w sali Domu Ludowego w Nowej Wsi. Pierwszym przewodniczącym GRN w Trzebownisku został
Stanisław Rząsa z Zaczernia, Organem wykonawczym Gminnej Rady Narodowej był naczelnik gminy; pochodził z nominacji władz wojewódzkich; od 1983 r. wybierany przez GRN, a następnie zatwierdzany przez wojewodę. Funkcję naczelnika gminy Trzebownisko pełnili kolejno:
Bronisław Dubiel z Łąki w okresie od stycznia 1973 do grudnia 1977, Stanisław Kowalski
z Rzeszowa (1978–1982), Stefan Koczot z Trzebowniska (1982–1987) i Jan Kościak z Rzeszowa
(naczelnik w okresie 1987–1990). Po reformie samorządu terytorialnego w 1990 roku na czele
gminy stanął wójt.
Rok 1973. STAN POSIADANIA NOWEJ GMINY. Na obszarze 9029 ha w 10 sołectwach (Jasionka, Nowa Wieś, Łąka, Łukawiec, Stobierna, Tajęcina, Terliczka, Trzebownisko, Wólka Podleśna, Zaczernie) mieszkało 13 413 obywateli. Na terenie gminy funkcjonowało dziewięć szkół
8-klasowych, dwie szkoły 4-klasowe, 4 publiczne ośrodki zdrowia (Trzebownisko, Łąka, Zaczernie i Stobierna) oraz punkt lekarski w Jasionce, 5 przedszkoli, 6 bibliotek i 8 punktów bibliotecznych. O gospodarce gminy decydowało dobrze rozwinięte rolnictwo (3465 gospodarstw
– czytaj niżej). Większe podmioty gospodarcze to: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Postęp”
oraz Gminna Spółdzielnia SCh (handlowo-usługowa) w Jasionce, browar w Zaczerniu, młyn gospodarczy w Trzebownisku, tuczarnia trzody w Łące, dwie międzykółkowe bazy maszynowe
i 4 kółka rolnicze. Funkcjonowały też m.in. 4 urzędy pocztowe, kino panoramiczne w Zaczerniu, kilka klubów „Ruch” i Rolnika. Powoli podejmowały działalność małe prywatne zakłady
rzemieślniczo-usługowe. W 1975 roku zarejestrowanych było 115 takich podmiotów, w tym aż
55 zajmowało się stolarstwem, 15 świadczyło usługi murarskie, 10 – kowalsko-ślusarskie, 10 –
elektryczne. Najwięcej takich zakładów działało w Stobiernej (28) i w Łące (23). Odczuwalnym
problemem stawał się deficyt punktów naprawy odbiorników RTV.
22 lipca 1973 r. PIERWSZY TURNIEJ PIŁKARSKI O PUCHAR GMINY TRZEBOWNISKO. Rozegrano pierwszy turniej piłkarski pod patronatem gospodarza gminy. Do walki o puchar naczelnika gminy Trzebownisko stanęli piłkarze LZS Łukawiec (klasa „B”) i LZS Terliczka (klasa „A”).
Mecz wygrali łukawianie wynikiem 2:1.
Rok 1973. WESELA WEDŁUG SCENARIUSZY SPRZED DZIESIĘCIOLECI. Po kilkumiesięcznych
przygotowaniach 30-osobowy zespół artystów amatorów wiejskiego Domu Kultury w Zaczerniu wystawił „Wesele zaczerskie” według scenariusza Stanisława Rząsy. Wykorzystano spore
fragmenty sztuki sprzed pięciu lat „Wszystko po zaczersku”, w którym ten sam autor przedstawił obyczaje życia mieszkańców z początku XX wieku. Spektakl przygotował nowo utworzony
zespół pieśni ludowej „Żytnioki”, w którym połączyli siły członkowie dawnej kapeli oraz zespołu teatralnego. Podobne widowisko „Wesele łąckie” powstało niebawem w niedalekiej Łące;
scenariusz napisał Franciszek Bałanda, współtowarzysz artystycznej przygody Józefa Rysia,
wykorzystując dopiero co wydaną książkę Rysia „Wesele łąckie”. Wśród wykonawców przedstawienia znalazło się kilkanaście członkiń łąckiego Koła Gospodyń Wiejskich; jego liderka Janina
Kłęk wcieliła się w rolę swaszki (gospodyni wesela). Swaszka upiekła 22 dorodne kołacze oraz
kilka przetaków „szyszek”, którymi częstowano weselników oraz widzów w Łące oraz w sąsiednich wsiach. Spektakl był bowiem pokazywany na scenach gminy Trzebownisko, ale też w Rzeszowie i w Tarnowie. Franciszek Bałanda (ur. 1926, zm. 2018) przejął od Józefa Rysia nie tylko
pasję do muzyki. Napisane przez niego wspomnienia pt. „Łączy nas ziemia”, zostały wyróżnione w ogólnopolskim konkursie pamiętnikarzy polskich. Podobnie jak przypadku J. Rysia, sztukę
wiejskiego muzykowania kontynuowali jego synowie.
Jesień 1973 r. MAMY WŁASNY BANK. Obsługi depozytowo-kredytowej mieszkańców wsi
podjęła się utworzona w Jasionce filia (potem oddział) Banku Spółdzielczego Rolników i Rzemieślników w Rzeszowie. W 1985 roku jego miejsce zajął samodzielny Bank Spółdzielczy w Jasionce. Pierwszym dyrektorem i prezesem Zarządu została Bronisława Drzał. W 1990 roku
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oddano do użytku nową siedzibę Banku, obok bazy GS i Dworu Ostoya. W 2015 roku punkty
kasowe BS funkcjonowały w Łące, Trzebownisku i Zaczerniu; w Jasionce, Trzebownisku i Zaczerniu mieszkańcom służą całodobowe bankomaty.
20 grudnia 1973 r. RADA W NOWYM SKŁADZIE. 20 grudnia na pierwszej sesji zebrała się
Gminna Rada Narodowa wybrana 9 grudnia. Liczyła 45 radnych, od 1 czerwca 1975 r., po likwidacji powiatów do jej składu dokooptowano 5 dotychczasowych radnych powiatowych. Na
przewodniczącego GRN wybrano Stefana Koczota, na zastępców Stanisława Barłogę i Piotra Lecha. Pierwsze sesje odbywały się w domach ludowych w Nowej Wsi i w Trzebownisku.
Dopiero 11 października 1974 roku, miejscem zebrania radnych stała się sala posiedzeń w wybudowanym na potrzeby gminnej administracji nowym Urzędzie Gminnym w Trzebownisku.
Budynek stanął na parceli dawnego folwarku Jędrzejowiczów, naprzeciw tzw. rządcówki. Robocze sesje GRN zwoływano raz na kwartał. Stałym ich tematem były kwestie gospodarki rolnej
i realizacji zadań skupu oraz kontraktacji produktów rolnych, zatwierdzanie oraz rozliczanie
planów społeczno-gospodarczych, sytuacja w zakresie porządku i bezpieczeństwa, problemy
oświaty i kultury w gminie.
Dekada lat siedemdziesiątych. GMINA ZAGŁĘBIEM MLEKA, ŻYWCA, WARZYW I OWOCÓW. Dekada lat 70. uznawana była przez wielu mieszkańców wsi za „złoty” okres polskiego
rolnictwa. Doświadczyli tego również chłopi z terenu gminy Trzebownisko. Nasze wsie stały się
zagłębiem produkcji mleka oraz żywca (trzody, bydła rzeźnego, owiec), a także warzyw. Spis
rolny z 1974 roku informował: stado krów – 4800, trzody – 3380, koni – 1523. Codziennie, z każdego kierunku jechali do mleczarni w Staromieściu wozacy z pełnymi konwiami. Skup mleka
z naszego terenu wyniósł w 1974 roku ponad 6,2 mln litrów. Największym dostawcą byli chłopi
z Łukawca i Stobiernej (po 1,2 mln litrów), następnie z Łąki i Terliczki (818 tys. l), z Zaczernia
i Jasionka (po 700 tys.). Opłacała się hodowla trzody i bydła dla Zakładów Mięsnych w Rzeszowie (dane za 1972 r. – ponad tysiąc ton skupionego żywca, w tym 580 ton wieprzowiny). Gmina
została też liczącym się kontrahentem dla RZPOW „Alima”. Do rzeszowskiego zakładu trafiały
transporty zakontraktowanych owoców i warzyw. Skup za 1974 rok wyniósł globalnie 3770 ton.
Nastąpiła lokalna specjalizacja produkcji w poszczególnych sołectwach: Stobierna produkowała pomidory, fasolkę szparagową, truskawki, Trzebownisko – kapustę, porzeczkę i agrest.
Zaczernie – ogórki, kapustę, kalafiory, itd. Dochody przysparzała także sprzedaż jaj – w 1974 r.
skup z ferm wyniósł 3250 tys. sztuk. Natomiast niekorzystnym zjawiskiem gospodarki rolnej
w gminie był fakt nadmiernego rozdrobnienia ziemi. Wszędzie dominowały gospodarstwa do
2 ha. Np. w Zaczerniu ich liczba w latach 1966–1986 niemalże się podwoiła: z 316 do 536, kosztem dużych; liczba gospodarstw o pow. od 2–5 ha zmalała z 101 do 74.
Dekada lat siedemdziesiątych. NOWE POJĘCIE – CHŁOPOROBOTNIK. W polityce społecznej karierę robiło określenie „chłoporobotnik”. Tak nazywano dwuzawodowców, osoby prowadzące gospodarstwa rolne (po godzinie 15, z wykorzystaniem dni urlopowych) i równolegle
zatrudnione na etacie w zakładzie przemysłowym. W okresie ożywienia gospodarczego tzw.
ery gierkowskiej największy wskaźnik dwuzawodowców notowano właśnie na rzeszowskiej
wsi. Niemal z każdego gospodarstwa naszej gminy, co najmniej jedna, często więcej domowników, dojeżdżało autobusami komunikacji publicznej oraz samochodami zakładowymi do pracy
w WSK, w „Zelmerze”, w dziesiątkach innych zakładów i instytucji Rzeszowa.
1 stycznia 1974 r. „JASIONKA” ROBI MIĘDZYNARODOWĄ KARIERĘ. 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.

KALENDARIUM GMINY 1944–1989

117

29 września 1975 r. GMINA STAWIA NA KULTURĘ – GOK I GMINNA BIBLIOTEKA W ZACZERNIU. Sztandarową instytucją kulturalną nowej gminy zbiorczej w Trzebownisku został
Gminny Dom Kultury w Zaczerniu, powołany 29 września 1975 roku (18 kwietnia 1977 r. przemianowany przez GRN na Gminny Ośrodek Kultury). Kontynuował on chlubne tradycje działalności kulturalno-oświatowej realizowanej w tym środowisku już od lat dwudziestych XX wieku,
zaś od 1961 roku koncentrowanej w ramach Wiejskiego Domu Kultury. GOK starał się przejąć większość pracujących tutaj od lat zespołów i grup artystycznych. M.in. na bazie zespołu
teatralnego, kapeli i grupy śpiewaczej powstał Zespół Pieśni i Tańca „Żytnioki” działający do
końca lat osiemdziesiątych. Nad kinem, na adoptowanym poddaszu urządzono w 1973 roku
Muzeum Regionalne, którego dożywotnim kustoszem został Stanisław Rząsa, pierwszy powojenny sołtys i kronikarz Zaczernia, ludowy etnograf i poeta. Ponadto, już w listopadzie 1974 r.
zaczerska biblioteka otrzymała status Gminnej Biblioteki Publicznej. Podlegało jej 5 filii (Jasionka, Łąka, Łukawiec, Stobierna i Trzebownisko), potem utworzono jeszcze 4 punkty. W całej gminie zarejestrowanych było 2445 czytelników; w 1975 r. odnotowano ponad 36 tys. wypożyczeń;
cały księgozbiór liczył 35 tys. książek.
Żniwa 1976 r. NA POLACH POJAWIŁY SIĘ BIZONY. Głównym zapleczem usług mechanicznych dla małych gospodarstw rolnych stały sie kółka rolnicze. W latach 70. zostały one scentralizowane w ramach spółdzielni kółek rolniczych. W połowie dekady SKR miała do dyspozycji m.in. 50 traktorów, 62 młocarń, 19 snopowiązałek. Sensację wśród starszych gospodarzy
wzbudziły pierwsze kombajny zbożowe. W 1976 roku SKR zakupiła 3 polskie kombajny BIZON
z fabryki w Płocku. Problemem stała się efektywność ich wykorzystania; szeroka na 4 i długa na
14 metrów maszyna z trudem przemieszczała się po wąskich zagonach.
Wiosna 1977 r. ŚLADEM ORŁÓW GÓRSKIEGO. Lata 70. XX wieku to także era znaczących
sukcesów polskich sportowców, zwłaszcza lekkoatletów i piłkarzy. Śladem orłów Kazimierza
Górskiego postanowili „poszybować” również fani piłki nożnej oraz innych dyscyplin sportowych z wiejskich klubów LZS naszej gminy. M.in. wznowiła treningi i udział w rozgrywkach ligowych drużyna z JASIONKI, decydując się na budowę nowej płyty boiska do gry (poprzedni
plac w połowie lat 60. zajęto pod nową szkołę). Zaktywizował prace zespól z NOWEJ WSI, od
1977 roku pod nowym szyldem LZS PIAST. Po latach stagnacji zebrali się też fani sportu z WÓLKI PODLEŚNEJ. Inicjatorem tych działań był nauczyciel miejscowej szkoły Władysław Mach.
Boisko wytyczono w obrębie pastwiska, niedaleko Domu Ludowego.
1 maja 1977 r. W GMINIE TRZEBOWNISKO RUSZYŁO SZKOLNICTWO WYŻSZE. 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, głownie 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, który w listopadzie 2011 roku awaryjnie posadził na brzuchu Boeinga na Okęciu. W okresie następnych 40 lat 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).
19 czerwca 1977 r. KRZYŻE GRUNWALDU DLA STOBIERNEJ I TRZEBOWNISKA. W Stobiernej na placu przed pomnikiem ofiar faszyzmu (pomnik odsłonięty w 1969 roku) odbyła się
uroczystość odznaczenia wsi Krzyżem Grunwaldu II klasy za walkę mieszkańców z okupantem
hitlerowskim. Na tablicy umieszczonej na obelisku wyryto nazwiska 50 stobierzan – ofiar II wojny; siedemnastu rozstrzelano w trakcie pacyfikacji 8 lipca 1943, czternastu poległo z karabinem
w ręku jako żołnierze frontowi II wojny oraz partyzanci, szesnastu zamęczono w hitlerowskich
obozach koncentracyjnych i kazamatach gestapo. Już wcześniej, w 1973 roku, za wkład w walkę
z niemieckim najeźdźcą Krzyżem Grunwaldu II klasy uhonorowano też Trzebownisko.
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Luty 1978 roku. PONOWNE WYBORY RADNYCH. Wybrano radnych na kolejną 4-letnią
kadencję. Praktycznie, prawo zgłaszania kandydatów miała jedynie PZPR i tzw. stronnictwa
sojusznicze. To wcale nie znaczy, iż mandaty otrzymywali jedynie ludzie z partyjną legitymacją.
W większości przypadków byli to znani w środowisku społecznicy, działacze spółdzielczy, OSP,
KGW, przodujący rolnicy, ludzie wiejskiej inteligencji. W składzie 45-osobowej Rady znaleźli się:
Władysław Drabik, Józef Jakubowski, Maria Słonka, Zofia Słonka, Antoni Szczur oraz Stanisław Śliż z Jasionki; Piotr Lech, Julian Szwagiel i Jan Zawada z Nowej Wsi; Tadeusz Główka, Mieczysław Kołek, Antoni Porada i Jan Sierżęga z Łąki; Kazimierz Dragan, Władysław
Gunia, Bronisław Pokrzywa, Maria Ślisz, Genowefa Tomaka oraz Krystyna Ząbek z Łukawca; Bożena Bal, Stanisław Bielecki, Stanisław Garbarz, Czesława Malec, Józef Szostecki,
Stanisław Wisz i Kazimierz Żabiński ze Stobiernej; Mieczysław Bereś, Władysława Bereś,
Stefan Koczot, Zofia Obacz, Maria Rzeszutek, Kazimierz Rzeszutko oraz Bolesław Rzucidło z Trzebowniska; Jan Kuźniar z Terliczki; Stanisław Sala z Tajęciny; Walenty Gancarz, Władysław Jakubowski i Józef Piekło z Wólki Podleśnej; Feliks Baj, Elżbieta Furman, Franciszek
Kloc, Józef Polak, Stanisław Rząsa, Edward Sroka oraz Teofil Szkoła z Zaczernia.
21 lipca 1978 r. POWOŁANO PARAFIĘ W ŁUKAWCU. Po sześciu wiekach przynależności
do parafii w Łące, łukawianie otrzymali od władz kościelnych to, na co czekali. Tęsknota za
własnym kościołem narastała od pewnego czasu; w latach siedemdziesiątych, księża z Łąki, raz
w miesiącu odprawiali mszę w Łukawcu, w prywatnych pomieszczeniach. W 1977 roku, Zofia
Gaweł zdecydowała przeznaczyć swój dom (w stanie surowym) na kaplicę, głównie z myślą
o potrzebach ludzi chorych i starych, dla których wyjście do kościoła w Łące mogło być pewnym utrudnieniem. Od tego czasu, mimo przeciwdziałań władz państwowych (nakaz rozbiórki
obiektu), odprawiano tu nabożeństwa. Powoli wierni uposażyli kaplicę w potrzebny sprzęt. Po
ustanowieniu łukawskiej parafii w lipcu 1978 r., jej proboszczem został ks. Stanisław Jezierski,
wikariusz z Wielowsi.
17 września 1978 r. ORDER DLA SPÓŁDZIELNI POSTĘP. Jasionka w gminie Trzebownisko
była miejscem dożynek wojewódzkich. Obecny na imprezie minister rolnictwa Józef Tejchma
odznaczył Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną „Postęp” w Jasionce „Sztandarem Pracy” II klasy.
Poniedziałek, 16 października 1978 r. RADOŚĆ NA WYBÓR JANA PAWŁA II. To była jedna
z największych sensacji XX wieku. Po 455 latach na papieża został wybrany nie Włoch. Kiedy
111 kardynałów zgromadzonych w Kaplicy Sykstyńskiej na konklawe dokonało wyboru Karola
Wojtyły, cała Polska niemal zamarła. Dla wielu ludzi wiary był to cud. Wieczorem także w kościołach parafialnych na terenie gminy odprawiono msze dziękczynne, również w tymczasowej
kaplicy w Łukawcu Górnym, gdzie 2 miesiące wcześniej powołano nową parafię (ponadto parafie funkcjonowały w Łące, Zaczerniu, Stobiernej, Trzebownisku i Jasionce). Mszę inaugurująca
pontyfikat papieża Polaka w niedzielę, 22 października na placu św. Piotra w Rzymie, transmitowała też Telewizja Polska. Przy odbiornikach zasiadła cała gmina. Miejsca przed ekranami pierwszych w gminie kilkunastu odbiorników kolorowych rezerwowano sobie już kilka dni
wcześniej.
22 grudnia 1978 r. PRZODUJĄCY ROLNICY W GMINIE. Radni GRN na sesji w dniu 22 grudnia kolejny raz ocenili stan gminnego rolnictwa. Wciąż utrzymywała się wysoka sprzedaż mleka
i żywca. Najwięcej gospodarstw, bo aż 246, ukierunkowanych było na produkcję mleka. Szansę
na dalszy wzrost produkcji towarowej widziano w specjalizacji. W gminie powstało już 38 gospodarstw spełniających kryteria gospodarstw specjalistycznych (najwięcej w Zaczerniu, Łukawcu
i Trzebownisku) oraz 9 zespołów. Efektem prowadzonych tam inwestycji stan na 1978 rok) było
wybudowanie m.in. obory na 18 stanowisk, 7 chlewni na 580 stanowisk, 3 owczarni na 360 stanowisk, kurnika na 10 tys. niosek, brojlerni na 12 tys. sztuk oraz 2 szklarni. Do części zespołów
oraz do SKR trafiły grunty przejęte od starszych gospodarzy w zamian za renty; w 1977 roku
z ego tytułu sprzedano bądź wydzierżawiono 27 rolnikom kilkadziesiąt hektarów. W referacie
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na sesję Rady wymieniono przodujące zespoły i gospodarstwa. W ocenie radnych najlepszymi
zespołami kierowali: Jan Tomaka z Nowej Wsi (owoce pestkowe) oraz Józef Tomaka z Trzebowniska (żywiec wieprzowy). Przodujące gospodarstwa prowadzili: Walenty Gancarz z Wólki
Podleśnej (trzoda), Stanisław Otwinowski z Zaczernia (trzoda), Andrzej Miś (bydło mleczne),
Tadeusz Ząbek (trzoda) i Kazimierz Dragan (owce) – wszyscy z Łukawca.
31 grudnia 1978 r. PRZERWANY BAL SYLWESTROWY. Organizatorami imprez kulturalnych
na wsi, w tym tak popularnych zabaw tanecznych, zwanych potańcówkami, były poszczególne organizacje społeczne: koła gospodyń wiejskich, druhowie z OSP, sportowcy z LZS, a także
różne społeczne komitety budowy. Zysk z takich imprez, głównie za bilety wejścia oraz z tytułu
sprzedaży napoi alkoholowych, wspierał fundusze danych organizacji a także realizację ważnych dla środowiska zadań inwestycyjnych (rozbudowa szkół, remiz, remont dróg, itp.). Bale
sylwestrowe urządzone na powitanie nowego roku 1979 również w największych sołectwach
gminy Trzebownisko przeszły do historii. W kulminacyjnym momencie imprez, niedługo po
północy, wszędzie wyłączono prąd, i zabawowiczom musiał wystarczyć blask świec oraz ściągniętych z domów lamp naftowych. Taki był początek kolejnej zimy stulecia. Nagły atak mrozu
oraz intensywna długotrwała śnieżyca sparaliżowała region i kraj. Odnotowano liczne awarie
sieci energetycznej, w tysiącach miejskich mieszkań nie grzały kaloryfery; stanęły bowiem taśmociągi podające opał do pieców ciepłowni. Na południu regionu wiele miejscowości zostało
na kilka dni odciętych od świata (dwumetrowe zaspy). Przez wiele godzin nieprzejezdna była
również droga z Trzebowniska do Zaczernia i do Łąki. Do Tajęciny można było dostać się tylko
saniami. Trwające zwykle tydzień ferie świąteczne dla uczniów wydłużono do 6 stycznia. Wtedy
też aura poluzowała…
Czerwiec – lipiec 1980 r. KLĘSKA CIĄGŁYCH OPADÓW DESZCZU I POWODZI. Na przełomie wiosny i lata 1980 Polskę nawiedziła kolejna klęska żywiołowa – rekordowych opadów
deszczu. Niemal wszędzie rzeki wystąpiły z brzegów; najbardziej dały o sobie znać San, Wisła
oraz wszystkie rzeki i zbiorniki podgórskie. Także na naszym terenie skutki powodzi były katastrofalne, zwłaszcza w rolnictwie. Zdecydowanie niższe plony sprawiły, iż na wiosnę 1981 roku
w wielu gospodarstwach brakło paszy. Oceniając tę sytuację, radni na sesji GRN w kwietniu
1981 roku alarmowali o prawdziwej klęsce urodzaju. Dane za rok 1981: pogłowie bydła spadło
w gminie o tysiąc sztuk, trzody o 632 sztuki, w tym w gospodarstwach indywidualnych o 222.
Plan skupu za rok 1981 zrealizowano zaledwie w 70–90 proc. (np. skupiono 5 mln litrów mleka,
gdy rok wcześniej – 5,8 mln). W 1982 roku udało się zahamować spadek i stopniowa odbudować stado. Stało się tak m.in. dzięki łączonej metodzie sprzedaży deficytowych materiałów
budowlanych w zamian za dostawy płodów rolnych.
Jesień 1980 r. AKCJE STRAJKOWO-PROTESTACYJNE. Niepokoje społeczne, które latem
1980 roku ogarnęły największe ośrodki przemysłowe w kraju, rozbudziły nastroje również
mieszkańców naszej gminy, przede wszystkim ludzi zatrudnionych w największych rzeszowskich fabrykach: WSK i „Zelmerze”. Formułowane postulaty i konkretne działania wymierzone
przeciw władzy, dotąd raczej sporadyczne i tłumione w zarodku, ogarnęły też podrzeszowską
wieś. W domach i rodzinach toczyły się zacięte dyskusje. W środowiskach inteligenckich mówiono o konieczności radykalnych zmian systemu politycznego i gospodarczego, ludzie prości
i starsi, pomni słów prymasa Stefana Wyszyńskiego, wypowiedzianych w trakcie uroczystości
na Jasnej Górze w sierpniu 1980 roku, ostrzegali przed radykalizmem. Jednakże wszyscy marzyli o poprawie warunków życia i zdecydowanie lepszym zaopatrzeniu rynku w towary. Decyzja
o wprowadzeniu w 1976 roku kartek na cukier, a potem na wiele innych towarów (m.in. mięso,
benzynę, mydło, a nawet buty) nie uzdrowiła sytuacji, była jedynie oczywistym potwierdzeniem
bankructwa planowej, ręcznie sterowanej gospodarki. Powszechnie oczekiwano zmian. Z nadzieją więc przyjęto podpisanie porozumień ze stoczniowcami 31 sierpnia oraz zgodę władz na
powstanie niezależnych związków zawodowych.
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Od 1981 roku. POMOC CHARYTATYWNA ZACHODU. Głównie kanałami kościelnymi
i związkowymi docierała do Polski pomoc charytatywna dla najbardziej potrzebujących. Były
to transporty przede wszystkim żywności, ale też odzieży i np. środków czyszczących. Z treści
ogłoszeń parafialnych w Stobiernej wynika, że dary te docierały w latach 1981–1986, m.in. z terenu Niemiec Federalnych. Dwa punkty wydawania darów zlokalizowano w domach prywatnych, jeden w sali katechetycznej. Proboszcz w Stobiernej sześciokrotnie dzielił nadesłane dary
pomiędzy parafian. Były to artykuły spożywcze o przedłużonej ważności (masło, margaryna,
oliwa, czekolada, mąka, cukier), a także odzież.
16 lutego 1981 r. POWSTAŁO TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZACZERNIA. To najstarsza
tego charakteru organizacja w gminie. Jej pierwszym przewodniczącym został emerytowany
nauczyciel Michał Dudek. Głównym zadaniem członków organizacji było dokumentowanie
i szerzenie wiedzy o historii o dorobku wsi oraz jej mieszkańców, ochrona zabytków kultury
materialnej i duchowej, inicjowanie nowych inicjatyw społeczno-gospodarczych. Towarzystwo
przejęło zasoby Izby Pamiątek (dziś Muzeum Regionalne), istniejącej od 1969 roku głównie
dzięki staraniom Stanisława Rząsy, ówczesnego przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej. Najważniejsze inicjatywy Stowarzyszenia: wydanie monografii Zaczernia (1988) i albumu
fotograficznego (1998), zebranie biografii ofiar II wojny, renowacja pomnika poległych oraz
nagrobków ludzi zasłużonych, powołanie spółki wodno-ściekowej, opracowanie i społeczna
kontrola realizacji harmonogramu najpilniejszych inwestycji komunalnych.
18 lutego 1981 r. JÓZEF ŚLISZ WŚRÓD STRAJKOWYCH PRZYWÓDCÓW. Ludzie nie kryli
satysfakcji, bo po 47 dniach strajku i okupacji budynku b. Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych 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 „S”. W połowie 1981 koła Związku Rolników Indywidualnych powstały m.in. w Łące, Łukawcu oraz w Stobiernej. Jesienią 1981 roku zorganizowało się koło rolniczej „S” w Zaczerniu. Znaczne ilości pracy solidarnościowej kolportowano kanałami parafii w Łące, Stobiernej i w Zaczerniu
Marzec 1981 r. GAZ DO KAŻDEJ POSESJI. 20 marca 1981 r., po kilkakrotnych zmianach terminu, włączono gaz na stacji w TERLICZCE. Tymczasem w ŁUKAWCU Komitet Budowy Gazociągu (przewodniczący Władysław Gunia), powołano dopiero w grudniu 1983 r. Kilka tygodni
później podobny Komitet ukonstytuował się w ŁĄCE, na czele z Józefem Moskwą. W 1986 roku
przystąpiono do prac gazyfikacyjnych w STOBIERNEJ, JASIONCE i w WÓLCE. Na szczęście, inwestycje gazowe – też podejmowane w ramach tzw. czynu społecznego – udało się realizować
w szybszym tempie niż prace przy wodociągach.
Wiosna 1981 r. SZEŚĆ HEKTARÓW POD SZKŁEM. Po 4 latach budowy, w ramach sektora Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR), podjęło działalność Gospodarstwo Ogrodnicze
w Trzebownisku. Pomidory z Trzebowniska były przez lata synonimem najlepszej jakości produkcji ogrodniczej na Podkarpaciu. Obok tuneli szklarniowych stanął własny hotel robotniczy
oraz dwa duże bloki wielorodzinne. Od chwili powstania, przez 35 lat, firmą kierował Józef
Chrzan. Na wiosnę roku 2016 ograniczono powierzchnię pomidorów i ogórków do 3 ha, produkując je bez ogrzewania.
13 czerwca 1981. POWSTAJĄ KOŁA ROLNICZEJ „SOLIDARNOŚCI”. Na czele łąckiego koła
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”
w ŁĄCE stanął sam Józef Ślisz. Do najbardziej aktywnych jego działaczy należeli m.in.: Stanisława Jankowska, Franciszek Gaweł, Stanisław Magierski, Edward Nowak i Kazimierz
Świeboda. W sąsiednim ŁUKAWCU zebranie założycielskie NSZZRI „S” odbyło się 13 czerwca.
Na przewodniczącego koła wybrano Józefa Gawła. Zachował się również protokół zebrania
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założycielskiego koła w ZACZERNIU. Odbyło się dopiero pod koniec października 1981 roku.
W trakcie zebrania, które otworzył rolnik Wojciech Furman, wybrano przewodniczącego koła;
został nim Gabriel Bieniek. W dyskusji dominowała teza o konieczności większej społecznej
kontroli funkcjonujących na wsi struktur samorządu rolniczego i gminnego, zwłaszcza Kółka
Rolniczego oraz powołanej Rady Soleckiej.
30 sierpnia 1981 r. TABLICA NA CZEŚĆ OFIAR II WOJNY. Na frontonie pomnika wzniesiono w 1924 roku koło kościoła w Łące na cześć ofiar I wojny oraz wojny polsko-bolszewickiej,
umieszono drugą tablicę – odlaną z brązu z nazwiskami mieszkańców parafii poległych i pomordowanych w czasie II wojny. Inicjatorem ufundowania tablicy było miejscowe kolo NSZZRI
„Solidarność”. Na tablicy znalazły się nazwiska 44 osób – mieszkańców Łąki, Łukawca Dolnego.
Terliczki i Palikówki.
15 listopada 1981 r. APOGEUM STRAJKOWYCH PROTESTÓW. 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. Przed kioskami „Ruchu” 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. Zawieszono zajęcia w szkołach ogłaszając wcześniejsze ferie świąteczne (trwały 20 dni do 4 stycznia). W grudniu 1981 internowano ok. 5 tys.
czołowych działaczy „Solidarności”, w woj. rzeszowskim – 103; w tej grupie nie było nikogo z terenu gminy Trzebownisko. Większość zatrzymanych zwolniono po 2–3 miesiącach; do końca
marca 1982 w ośrodkach odosobnienia pozostawało 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.
18 grudnia 1981 r. W TRZEBOWNISKU ZWOŁANO NARADĘ SOŁTYSÓW. Na spotkaniu
w siedzibie UG w Trzebownisku, które prowadził ówczesny naczelnik inż. Stanisław Kowalski,
z udziałem reprezentującego Komitet Obrony Kraju, oficera WP, oddelegowanego na teren
gminy Trzebownisko, omówiono kwestie porządku i bezpieczeństwa na obszarze gminy. Sołtysi otrzymali szczegółowe dyspozycje wynikające z dekretu o stanie wojennym oraz bieżących
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zarządzeń ograniczających prawa obywatelskie (godzina milicyjna, sprawy meldunkowe i przemieszczania się, itd.). Obowiązkiem sołtysów było rozplakatowanie otrzymanych obwieszczeń
oraz troska o to, aby ich nie zrywano.
Dekada lat osiemdziesiątych. WODOCIĄGI W CAŁEJ GMINIE. Mieszkańcy kolejnych miejscowości gminy decydowali się na wysiłek organizacyjny i finansowy w celu uruchomienia wiejskich wodociągów. Jesienią 1982 roku zrodziła się koncepcja wspólnej inwestycji wodociągowej
dla ŁĄKI, ŁUKAWCA i TERLICZKI. Weszła ona do planu inwestycyjnego gminy na rok 1983. Równocześnie, na zebraniach wiejskich przyjęto uchwały o partycypacji mieszkańców w połowie
kosztów inwestycji (w robociźnie i w gotówce). Tę zbiorową inwestycję uruchomiono dopiero
w roku 1990; woda popłynęła ze wspólnego ujęcia w Łące. W STOBIERNEJ sieć wodociągowa
w 1983 i 1984 roku objęła rejon zwany „Zagrody”. Tymczasem, dramatycznych chwil doświadczali użytkownicy wiejskiego wodociągu w TRZEBOWNISKU i w NOWEJ WSI. Woda ze wspólnej
studni kolo trzebowniskiego cmentarza obecna była w kranach jedynie przez 2–3 godziny na
dobę. Problem nabrzmiał do granic katastrofy; w tej sytuacji zaplanowano podanie wody z sieci Rzeszowa. Ponadto sięgnięto po rezerwy zakładowych studni RESMLECZ-u i Gospodarstwa
Ogrodniczego.
Listopad – grudzień 1982 r. ODRODZIŁA SIĘ NADZIEJA. 14 listopada wrócił do domu Lech
Wałęsa. Także z Załęża zaczęły nadchodzić wieści bardziej optymistyczne. 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. Jeszcze przez kilkanaście następnych lat ocena celowości jego wprowadzenia, podobnie jak rzetelna ocena całego
45-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, mocno dzieliła Polaków.
Rok 1983. KOMIN NA HORYZONCIE. W krajobraz naszej ziemi wpisał się 230-metrowy komin Elektrociepłowni Załęże, zasilającej Rzeszów w gorącą wodę.
24 kwietnia 1983 r. KOSMONAUCI WIZYTOWALI ZACZERNIE. Do Zaczernia po raz wtóry
przyjechał Georgij Bieregowoj, lotnik kosmonauta ZSRR, który swój 4-dobowy lot w kosmos
odbył w październiku 1968 roku na pokładzie statku Sojuz 3. Podczas wizyty na Podkarpaciu towarzyszył mu polski kosmonauta Mirosław Hermaszewski. Goście spotkali się z mieszkańcami
wsi, odwiedzili starą szkołę i dawny dworek Jędrzejowiczów, wpisali się do księgi pamiątkowej.
Georgij Bieregowoj pierwszy raz przebywał na naszym terenie jesienią 1944 roku, jako dowódca eskadry w 90. Gwardyjskim Pułku Lotnictwa Szturmowego (w składzie 5 Armii Powietrznej
I Frontu Ukraińskiego). Jego jednostka stacjonowała na okolicznych lotniskach polowych oraz
na lotnisku w Jasionce, które – tym razem – stało się lotniskiem frontowym dla Rosjan, do czasu
zimowej ofensywy Armii Czerwonej w styczniu 1945 r. Radzieccy dowódcy zamieszkali w kwaterach m.in. na terenie Zaczernia, Georgij Bieregowoj kwaterował w zajętym pałacyku Jędrzejowiczów. Przez cały okres II wojny Bieregowoj odbył 185 lotów bojowych, głównie na samolocie
szturmowym IŁ2. Za wybitne zasługi w walce z Niemcami, jesienią 1944 roku otrzymał Gwiazdę
Bohatera Związku Radzieckiego. Drugi taki tytuł przyznano mu po locie w kosmos.
Lata osiemdziesiąte. STOBIERNA STOLICĄ STOLARSTWA. W gospodarce planowanej centralnie, w której dominowały firmy państwowe, w zasadzie jedyną dziedziną, gdzie mogły funkcjonować małe, w tym prywatne, podmioty, był tzw. przemysł terenowy oraz rzemiosło, usługi i handel. W roku 1981 na terenie gminy zarejestrowanych było 160 prywatnych zakładów
rzemieślniczych. Szczególnie popularną stała się branża stolarska (w tym tapicerstwo, stolarstwo budowlane, ciesielstwo), prowadzona aż w 60 firmach, z tego 29 na terenie Stobiernej, 18
w Łące i 10 w Łukawcu. W dalszej kolejności, świadczono usługi murarsko-budowlane (16 zakładów) i ślusarskie (15). Najwięcej murarzy mieszkało w Zaczerniu (7 zakładów), zaś kawale
„polubili” Trzebownisko (6).
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4 września 1983. MODNE FESTYNY LOTNICZE. Tysiące fanów lotnictwa z całego regionu
oglądało w Jasionce fantastyczny pokaz lotniczy z okazji 40-lecia LWP i 45-lecia przemysłu lotniczego na Rzeszowszczyźnie. Mimo kiepskiej pogody lotnicy nie zawiedli. Szczególnie podobał
się balet śmigłowców i popisy precyzji lądowania na Wildze w wykonaniu naszych mistrzów:
Jana Barana, Wacława Nycza i Witolda Świadka.
Wiosna 1984. ROZBUDOWA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĄCE. Zakończono trwający
od 1974 roku kapitalny remont łąckiego pałacu zajmowanego przez Dom Pomocy Społecznej
Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej. Dzięki temu zwiększono liczbę wychowanek tej placówki z 60 do 83. Osoby te, o różnym stopniu niepełnosprawności fizycznej i umysłowej, oraz
ich opiekunowie i wychowawcy otrzymali właściwe warunki do życia i pracy, z salami dziennego
pobytu, własnymi sypialniami i łazienkami, z salami rehabilitacyjnymi i specjalistycznymi gabinetami.
Jesień 1984 r. ZNÓW W ZACZERNIU ROZBRZMIEWA ORKIESTRA DĘTA. Po kilkudziesięciu
latach przerwy znów odżyły tradycje strażackiej orkiestry dętej. Kapelmistrzem zespołu został
Stanisław Kulpiński. Przez następne dekady zespół towarzyszył wszystkim najciekawszym
wydarzeniom życia społeczno-kulturalnego w gminie i w powiecie.
Rok 1984. SUPER MLECZARNIA W TRZEBOWNISKU. W Trzebownisku wyrosły obiekty
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, przemianowanej w 1986 roku na Rzeszowską Spółdzielnię
Mleczarską w Trzebownisku. W latach osiemdziesiątych RESMLECZ dysponując trzema zakładami (Trzebownisko, Staromieście, Strzyżów) przerabiał do 56 mln litrów mleka rocznie, głównie z terenu powiatu rzeszowskiego; dostawy z samej gminy Trzebownisko stanowiły 5–6 mln
litrów rocznie. Wśród 600-osobowej załogi (łącznie w 3 zakładach), od samego początku znaczny odsetek stanowili mieszkańcy naszej gminy. Trzebowniski zakład RESMLECZ, największy
w Spółdzielni, o łącznej zdolności przerobowej 240 tys. litrów mleka na dobę, posiadał dwa wydziały: tzw. miejski i proszkownię mleka dla niemowląt. Od początku funkcję prezesa Zarządu
RESMLECZ pełnił Antoni Kogut. W lipcu 2012 roku został on dyrektorem oddziału Spółdzielni
Mleczarskiej MLEKOVITA, która przejęła Spółdzielnię w Trzebownisku.
Czerwiec 1985 r. ABSOLWENCI I LO W RZESZOWIE. Odbyły się uroczystości 200-lecia państwowego gimnazjum w Rzeszowie; dziś szkoła funkcjonuje jako I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Konarskiego. Jak ustalił dr Józef Świeboda, tę najstarszą szkołę średnią Podkarpacia, w okresie powojennego 40-lecia (1944–1984) ukończyło 126 młodych mieszkańców gminy
Trzebowniska.
Rok 1985. PIENIĄŻKI ZA TRZODĘ I MLEKO. Liczącym się źródłem dochodów mieszkańców gminy Trzebownisko pozostawały wciąż gospodarstwa rolne – małe i niedoinwestowane.
Na ogólną liczbę gospodarstw 2681 (dane za rok 1982), aż 1642 miało powierzchnie w granicach 0,5–2 ha. Ogólna powierzchnia użytków rolnych to 5653 ha, w tym grunty orne 4046,
łąki i pastwiska 1561 ha. Gmina wciąż stanowiła ważne zaplecze rynku rolnego. Do najbardziej
towarowych wsi należały Łukawiec, Łąka, Zaczernie, Jasionka. W 1988 roku stado bydła wynosiło 3928 sztuk (w tym krów 3016), zaś trzody – 1819. Na rynek trafiło: 626 ton żywca (90 ton
wieprzowiny, 347 ton wołowiny, 186 ton drobiu) oraz 5920 tys. litrów mleka. W następnym
roku (1989), plan dostaw załamał się; powodem była m.in. hiperinflacja. Pod koniec tego roku
inflacja w kraju dosięgła wskaźnika ponad 600 procent; sklepy stały puste, zakupy można było
robić tylko za dolary.
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Lipiec 1985 r. MISTRZYNI POLSKI Z NOWEJ WSI. 17-letnia Bernadetta Tomaka z sekcji
łuczniczej LKS PIAST w Nowej Wsi 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 Rzeszowa do podrzeszowskiej Nowej Wsi. Sekcja łucznicza zawiązana w Nowej Wsi w 1981 roku, była rewelacją w skali kraju. Działała z sukcesami do
1994 r.
Lato 1985 r. PRAWDZIWI IKARZY POD NIEBEM JASIONKI. 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 (1985, 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 naszej gminy bo zawsze to było nasze lotnisko, bo to byli i są nasi mistrzowie. Warto
w tym miejscy przypomnieć również fakt, iż mieszkańcy okolicznych wiosek znajdowali na lotnisku zatrudnienie, ale też tutaj realizowali swe osobiste pasje, m.in. w Aeroklubie. Pochodzący
z Terliczki Stanisław Orzech sięgnął po tytuł mistrza Polski w skokach spadochronowych.
Jesień 1985 roku. EKSPERYMENTALNA KANALIZACJA NA GÓRCE. W Zaczerniu powstała
Spółka Wodno-Ściekowa, której celem była m.in. budowa sieci kanalizacyjnej w terenie wiejskim. Podejmowane przez Spółkę działania miały – jak na ówczesne polskie warunki – charakter
eksperymentalno-doświadczalny. Efektem tych przedsięwzięć było wybudowanie dwu małych
oczyszczalni mechaniczno-biologicznych i skanalizowanie w latach 1991–92 dwóch dzielnic Zaczernia: Górki i osiedla Koloni (tzw. osiedle STW). Dopiero dziesięć lat później, po transformacji
ustrojowej, dzięki wsparciu funduszami przedakcesyjnymi UE, realny stał się program kompleksowej kanalizacji całej gminy Trzebownisko (patrz zapis pod datą 5 sierpnia 1994).
Połowa lat osiemdziesiątych. PUSTKI NA SKLEPOWYCH PÓŁKACH. Dystrybucja wielu
podstawowych artykułów objęta była reglamentacją kartkową. Mimo to Gminna Spółdzielnia
„SCh” w Jasionce stara się łagodzić deficyt sprowadzając dodatkowe partie towarów od producentów z terenu województwa. GS dysponowała wtedy 30 punktami handlowymi i usługowymi
(usługi szklarskie, RTV, wod.- kan.). Dobrą renomą cieszyło się pieczywo z własnych piekarni
w Jasionce i w Łące.
Lata osiemdziesiąte – lata dziewięćdziesiąte. NOWE PARAFIE W GMINIE TRZEBOWNISKO. Administracja kościelna na naszym terenie przez prawie 400 lat funkcjonowała w niezmienionym kształcie. Do utworzonej w 1374 roku parafii w Staromieściu należało Trzebownisko
oraz cześć Nowej Wsi (tzw. staromiejska). Druga część Nowej Wsi znajdowała się w granicach
parafii w ZACZERNIU. Do zaczerskiej świątyni oraz do tamtejszego parafialnego cmentarza
podążali też mieszkańcy Jasionki (z południowej części osady) oraz Tajęciny. Trzecią parafią
działająca na terenie obecnej gminy Trzebownisko była parafia w ŁĄCE (rok powstania 1409).
Była jednostką najrozleglejszą. skupiającą wiernych z Łąki Łukawca, Wólki Łukawskiej, Terliczki,
Stobiernej oraz jasioneckich przysiółków: Gęsiówki, Grondu i Kamionki. Krzywe – stobierski
przysiółek znajdował się w gestii parafii w Nienadówce. Dopiero w 1789 powołano nową samodzielną parafię w STOBIERNEJ; oprócz Stobiernej weszły w jej granice Krzywe a także Wólka pod
Lasem oraz Gęsiówka i Grond z terenu Jasionki. Na kolejne zmiany trzeba było czekać aż do
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roku 1945. Utworzono wtedy parafię w TRZEBOWNISKU włączając doń również wiernych z Nowej Wsi staromiejskiej. W 1966 roku powołano parafię w JASIONCE; najpierw skupiała wiernych
jedynie z części południowej (tzw. zaczerskiej), w 1979 roku doszli ludzie z Tajęciny a dopiero w 1995 roku mieszkańcy Grondu i Gęsiówki (po opuszczeniu parafii Stobierna). Własnej
parafii oczekiwała też spora grupa wiernych z ŁUKAWCA; decyzją przemyskiego ordynariusza
z 21 lipca 1978 roku powstała parafia w Łukawcu Górnym; dekret ten czekał na oficjalną akceptację ówczesnych władz państwowych aż do roku 1983. W czerwcu 1983 roku erygowano
parafię o nazwie WÓLKA PODLEŚNA; to osobiste osiągnięcie stobierskiego proboszcza ks. Mieczysława Szewczyka. Koniec stulecia przyniósł kolejne zmiany na mapie diecezji przemyskiej
(od 1992 roku – rzeszowskiej). W lipcu 1988 roku erygowano parafię w NOWEJ WSI; jej organizatorem oraz proboszczem został ks. Kazimierz Żak. Dekretem z dnia 25 maja 1992 r. ordynariusza nowopowstałej diecezji rzeszowskiej ks. bpa Kazimierza Górnego utworzono parafię
pw. św. O. Pio w TERLICZCE. Dzień 18 sierpnia 2001 roku to data formalnego powstania parafii
pw. św. Piotra i Pawła w ŁUKAWCU DOLNYM.
19 czerwca 1988 roku. WYBORY DO RAD PRZY NIŻSZEJ FREKWENCJI. W odpowiedzi na
apel o bojkot wyborów, wystosowany przez działającą w konspiracji Komisję Koordynacyjną
NSZZ „Solidarność”, do urn wyborczych poszło ok. 55 proc. uprawnionych. Mandat w 45-osobowej Gminnej Radzie Narodowej w Trzebownisku otrzymali: Feliks Baj, Bronisław Bazan,
Józef Bieniek, Jan Brzoza, Maria Bukała, Józef Cebo, Ludwik Cieśla, Franciszek Chmiel,
Stanisław Chmiel, Eugeniusz Czyrek, Zbigniew Dec, Tadeusz Domino, Władysław Drabik,
Edward Drzał, Kazimierz Drzał, Bronisław Dubiel, Bolesław Duszka, Krystyna Dworak,
Józef Gaweł, Stanisław Grygiel, Władysław Gunia, Edward Guzek, Stefan Jakubowski,
Ryszard Jakubowski, Halina Kubicka, Wacław Kuziara, Stanisław Lepionka, Eugeniusz
Lesiczka, Stanisław Noga, Jan Ostasz, Stanisław Ożóg, Stanisław Pasierb, Józef Porada,
Jan Puc, Tadeusz Rogala, Stanisław Ryś, Władysław Rzucidło, Jan Sroka, Tadeusz Szydełko, Bolesław Szwagiel, Jan Walat, Stanisław Wantrych, Hubert Zdeb, Kazimierz Żabiński.
Przewodniczącym GRN został Władysław Gunia. Wyrazem nadchodzącej odwilży politycznej
były próby stopniowego demokratyzowania władzy lokalnej. Pod hasłem umacniania organów
samorządu mieszkańców, w grudniu 1988 roku odbyły się wybory rad sołeckich oraz sołtysów.
Piątek, 8 lipca 1988 r. WICHURA POZRYWAŁA DACHY. Nad okolicą przeszła gwałtowna
i silna wichura, wyczyniając wiele szkód. Poleciały dachy i ściany na kilkudziesięciu budynkach.
Jak zawsze, z pierwszą pomocą ruszyli strażacy!
30 czerwca 1989 r. DEFICYT SPRAWNYCH MASZYN I SZNURKA DO PRAS. Na posiedzeniu
GRN radni, tradycyjnym porządkiem, zapoznali się z przygotowaniami do żniw. Przewodniczący komisji rolnictwa alarmował: z 8 kombajnów jakie posiada SKR, na koniec czerwca tylko cztery
gotowe są do wyjazdu w pole. Ratunkiem miały być 4 kombajny prywatne. W prywatne ręce
przeszły też wszystkie (31) agregaty omłotowe w gminie. Jak każdego roku, strategicznym surowcem miał też być sznurek; ZUM-y zamówiły do snopowiązałek 200 rolek (otrzymano 120),
do prasy monitowano o 400 sztuk, na czas przyszło tylko 40.
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3 czerwca 1989 r. JÓZEF ŚLISZ – WICEMARSZAŁKIEM SENATU RP. Zmiany ustrojowe w państwie znalazły żywe poparcie społeczne również w gminie Trzebownisko. W pierwszych, w pełni
demokratycznych wyborach do Senatu w czerwcu 1989, 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, przekształconego później w Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe. Zmarł w 2001 roku.
Koniec 1989 roku. WALKA O CZYSTE ŚRODOWISKO. Społeczność gminy została poruszona planami budowy w Wysokiej Głogowskiej w pobliżu jasioneckiego przysiółka Gęsiówka, dużego wysypiska śmieci dla Rzeszowa i okolic oraz tzw. mogielnika na stłuczkę szklaną z Zakładu
Lamp Wyładowczych „Polamu” w Pogwizdowie Nowym. Już 28 lutego 1989 r. Gminna Rada
Narodowa w Trzebownisku przyjęła stanowisko w sprawie zaniechania produkcji lamp wyładowczych w „Polamie”; zobowiązano naczelnika gminy do wystąpienia do ministra przemysłu
z petycją o wstrzymanie produkcji w Pogwizdowie „z uwagi na zagrożenie jakie stwarza dla otoczenia zarówno proces produkcyjny jak i zgromadzona na terenie zakładu stłuczka w ilości ponad
800 ton”. Uchwały w tej sprawie podjęli mieszkańcy Jasionki i Stobiernej. Bardzo kategorycznie
zaprotestowali mieszkańcy Zaczernia na zebraniu 5 lutego; to środowisko z uwagi na bliskość
„Polamu”, narażone było najbardziej; wskazywano na skażenie rtęcią gleby, wody i powietrza.
Społeczny protest doprowadził w następnych miesiącach do wstrzymania produkcji, a następnie do całkowitej likwidacji zakładu oraz akcji usuwania dzikich wysypisk stłuczki szklanej. Władze wojewódzkie zaniechały również planów lokalizacji wysypiska śmieci dla Rzeszowa. W Stobiernej, dodatkowo, emocji przysparzał temat zbiornika na solankę – pozostałość po solarni
skór prowadzanej przez GS Jasionka.
Kwiecień roku 1990. STUDENCI LOTNICTWA DOSTALI NOWOCZESNY SPRZĘT. 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 Portu Lotniczego Jasionka (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. ZGINĄŁ WITOLD ŚWIADEK. Z dalekich Emiratów Arabskich nadeszła tragiczna wiadomość o śmierci Witolda Świadka, jednego z najwybitniejszych pilotów Aeroklubu.
Zginął w czasie lotu służbowego, jako szef personelu latającego WSK Rzeszów. Głęboka żałoba
pogrążyła całe środowisko, także społeczność naszej gminy. 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. SAMORZĄD W NOWYM KSZTAŁCIE. W wyniku reformy ustroju samorządu
terytorialnego podjęły działalność nowo wybrane Rady Gmin, wyposażone w szerokie kompetencje uchwałodawcze, gwarantujące im rolę faktycznego gospodarza terenu. Przywróco-
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no instytucję wójta i zarządu, jako organów wykonawczych RG. Po wyborach samorządowych
27 maja 1990 roku, władzę w gminie Trzebownisko zdominowało Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe Józefa Ślisza obsadzając większość mandatów w 26-osobowej RG. Funkcję przewodniczącego powierzono Władysławowi Prucnalowi z Wólki Podleśnej. Z Jasionki mandat
radnego RG uzyskali: Stanisław Jacek, Stanisław Sarama i Stanisław Mazur; Nowa Wieś
– Jan Czyrek i Jan Tomaka; Łąka – Jan Brzoza i Franciszek Gaweł; Łukawiec – Ryszarda
Barłoga, Józef Gaweł oraz Władysław Gunia; Terliczka – Bronisław Więcek; Stobierna – Stanisław Chmiel, Henryk Mazur, Jan Walat i Kazimierz Żabiński; Trzebownisko – Franciszek
Kot, Jozef Porada, Władysław Rzucidło, Kazimierz Tomaka; Wólka Podleśna – Mieczysław
Kot i Władysław Prucnal; Zaczernie – Wanda Kosior, Jan Kot, Stanisław Kot i Tadeusz Wantrych. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybrała na wójta Jana Tomakę z Nowej Wsi.
29 czerwca 1990 r. STANĘŁA ŚWIĄTYNIA W ŁUKAWCU DOLNYM. Po sześciu latach intensywnej pracy oraz niemałych wyrzeczeń materialnych środowiska, wierni z Łukawca Dolnego
mogli cieszyć się swym świętem. 29 czerwca ks. bp Ignacy Tokarczuk poświecił kościół filialny
(samodzielna parafia w Łukawcu Dolnym powstała dopiero w roku 2001). Choć przy świątyni
stały jeszcze rusztowania, dzieło ich głębokiej wiary prezentowało się imponująco.
20 lipca 1990 r. GIEŁDA SAMOCHODOWA NA ZAŁĘŻU. 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 się do tysiąca samochodów z całego regionu i Polski, zakłócając sen i spokój okolicznych
mieszkańców, ale też stwarzając okolicznym mieszkańcom szansę dodatkowego zarobku.
25 października 1990 r. WODOCIĄGI – MIENIEM KOMUNALNYM. Rada Gminy Trzebownisko jako pierwsza w woj. rzeszowskim podjęła decyzję o przejęciu wodociągów wiejskich
ze Skarbu Państwa na mienie komunalne. Przejęty majątek wymagał jednak natychmiastowej
modernizacji i rozbudowy. Kilkugodzinne przerwy w dostawach były zmorą Trzebowniska i Nowej Wsi. Także wyeksploatowane i zasolone ujecie koło Aeroklubu, zaopatrujące Jasionkę i Stobierną, działało „resztkami sił”. Hydrofor w Wólce podawał co najwyżej nie uzdatnianą wodę
koloru rudawego. Zaś mieszkańcy prawobrzeżnej części wciąż z nadzieją oczekiwali zakończenia budowy wodociągów oraz głównej studni na ujęciu w Łące. Społeczne Komitety w Łące,
Łukawcu i w Terliczce zdecydowały bowiem realizować wspólną stację uzdatniania wody na
bazie istniejącego już ujęcia SKR Łąka, przy wspólnej partycypacji finansowej poszczególnych
sołectw. (Czytaj zapis: Marzec 1992 r.)
Niedziela, 12 maja 1991 r. KOŚCIÓŁ W NOWEJ WSI. Ks. biskup Ignacy Tokarczuk konsekrował kościół w Nowej Wsi p.w. 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 m kw. Kościół jednopoziomowy, dwunawowy, z zapleczem mieszkalnym
i salą parafialną.
Niedziela, 2 czerwca 1991 r. PAPIEŻ W GMINIE TRZEBOWNISKO. 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, a także 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.
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1 lipca 1991 r. WYSZŁA GAZETKA GMINNA. 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 wychodziło do września 1992 roku. Łącznie do rąk czytelników w całej gminie trafiło
15 numerów w średnim nakładzie 600 egz. Kilkakrotne próby wydawania stałego wydawnictwa
informacyjnego dla mieszkańców nie powiodły się. Najdłużej ukazywała się gazetka parafialna
„Oczekiwanie – Echo religijne Zaczernia”. Jej inicjatorem był wikariusz ks. Józef Głąbiński, zaś
redagowaniem miesięcznika zajmowała się Maria Lech. Pierwszy numer nosił datę Grudzień
1993. Od nr 35 z października 1996 r. pismo drukowane w większym formacie A4 i objętości do
20 str., adresowane było też do wiernych z pozostałych parafii z terenu gminy Trzebownisko.
Ostatni łączony nr 87–89 z listopada 2001 przynosił m.in. informację o mianowaniu nowego
proboszcza w Zaczerniu; został nim ks. Piotr Szczupak.
Lipiec roku 1991. TELEFONIZACJA WSI. W roku 1988 mieszkańcy gminy mieli do dyspozycji
130 telefonów, w tym abonenci prywatni – tylko 60. Ręczna centrala telefoniczna na jasioneckiej poczcie (CR 15190) umożliwiała połączenie z 21 abonentami z Jasionki, Stobiernej, Wólki,
Nowej Wsi i Wysokiej. W samej Jasionce telefonem dysponowali: Apteka, Bank Spółdzielczy,
GS, szkoła oraz 4 abonenci prywatni. Podobnie było w Łące: 14 telefonów, w tym dwa zainstalowane w Łukawcu. Nieco lepszą siecią dysponowali abonenci w Trzebownisku (50 numerów,
połowa w domach prywatnych) oraz w Zaczerniu (ogółem 42 telefony). W 1990 roku, dzięki
staraniom Społecznych Komitetów Telefonizacji, w całej gminie uruchomiono kilka nowych
central; liczba wszystkich zarejestrowanych aparatów wzrosła do 400. W 1992 roku wszystkich abonentów było już 700. W kolejnych miesiącach i latach telefonizacja gminy postępowała
z szybkością rakiety. Stało się tak, dzięki porozumieniu jakie w maju 1992 r. społeczne komitety
zawarły z – zarejestrowaną w lipcu 1991 r. – Spółdzielnią Telekomunikacyjną WIST w Łące. Po
15 latach działalności, WIST obsługiwała już ponad 10 tys. abonentów w 35 miejscowościach
z terenu 11 gmin. W roku 2005 w gminie Trzebownisko sieć ST WIST docierała do 4 tys. gospodarstw. I kto by pomyślał, że zaledwie kilka lat później (rok 2015) telefon stacjonarny stanie się
dla wielu anachronizmem i przeżytkiem. Obok usług telekomunikacyjnych ST WIST oferuje dostęp do Internetu oraz bogatego pakietu telewizji cyfrowej, przesyłanych łączami światłowodu.
27 października 1991 r. REKORDOWE POPARCIE DLA MARSZAŁKA. 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 78582 wyborców, tj. prawie co trzeci dorosły mieszkaniec województwa.
Rok 1992. NA LOTNISKU NOWY PAWILON ODPRAW. 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.
Marzec 1992 r. KONIEC GEHENNY Z WODĄ. Po kilkunastu miesiącach intensywnych prac
w marcu 1992 r. oddano do rozruchu nowoczesną hydrofornię przy OKL Jasionka. Na Boże
Narodzenie, smaczna i zdrowa woda czerpana z nowych studni popłynęła rurociągiem PCV 225
w pierwszej kolejności do NOWEJ WSI i TRZEBOWNISKA. To był fantastyczny prezent na święta;
skończyła się gehenna z chronicznym brakiem i racjonowaniem wody pobieranej z wyczerpa-
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nych lokalnych studni. Woda ze studni i zbiorników przy OKL, wkrótce dotarła też do odbiorców
w JASIONCE i STOBIERNEJ. W 1993 roku, w trybie awaryjnym, połączono sieci wodociągowe Jasionki oraz WÓLKI PODLEŚNEJ, z uwagi na konieczność natychmiastowego zamknięcia studni
w Wólce. W kolejnych miesiącach roku 1991 oraz następnych, woda z dawnego ujęcia SKR
w Łące, rozbudowywaną etapami siecią dotarła do poszczególnych zabudowań ŁĄKI, a także
magistralą trafiła do TERLICZKI i ŁUKAWCA.
15 września 1992 r. GAZ W CAŁEJ GMINIE. Po pięciu latach starań i kłopotów, zwłaszcza
z pozyskaniem materiałów oraz wytyczeniem trasy inwestycji, udało się wreszcie zapalić znicz
gazowy w JASIONCE, co było znakiem uruchomienia wiejskiej sieci gazociągu. Była to ostatnia
duża miejscowość w gminie podłączona do ogólnopolskiej sieci gazowej.
Dekada lat 90. REWOLUCJA LOKALOWA W SZKOLNICTWIE. Niekwestionowaną zasługą
ówczesnych władz samorządowych gminy i osobiście wójta Jana Tomaki była budowa nowych wiejskich szkół, bądź generalna rozbudowa dotychczasowych obiektów. Dzięki temu
u progu XXI wieku powstała nowoczesna baza oświatowa, generalnie zaspokajająca potrzeby
środowiska na wiele lat. Część zadań realizowano ze środków budżetu gminy, jednakże gros
funduszy pozyskano z zewnątrz, w tym z tzw. programów przedakcesyjnych. Uzupełnieniem
wysiłku inwestycyjnego lat dziewięćdziesiątych w szkolnictwie jest sukcesywna poprawa warunków wychowania przedszkolnego podjęta w drugiej dekadzie XXI wieku. Prezentując fakty
chronologicznie: ŁĄKA – społeczny komitet powołany w 1990 r. podjął budowę nowej szkoły
na wiosnę 1992; we wrześniu 1995 r. dzieci rozpoczęły rok szkolny w nowym przestronnym
obiekcie. NOWA WIEŚ – rozbudowa, a faktycznie budowa nowej szkoły w latach 1992–1994;
uroczystość poświęcenia 12 listopada 1994 r.; uczniowie otrzymali do dyspozycji 9 sal, 2 pracownie komputerowe, pracownię językową, salę gimnastyczną, równolegle oddano 2 sale dla
przedszkolaków. WÓLKA PODLEŚNA – nowa piękna szkoła wraz z salą gimnastyczną powstała
w latach 1991–1994; we wrześniu 2012 roku otwarto, wzniesione obok, przestronne przedszkole. ZACZERNIE – społeczny komitet na czele z Marianem Bartnikiem, podjął przygotowania już w 1990 roku; uroczystego przecięcia wstęgi dokonał 10 listopada 1996 roku wojewoda
rzeszowski Kazimierz Surowiec, zaczernianin; kompleks wzniesiony w latach 1994–1996 na
b. działce parafii pomieścił 15 sal szkolnych i 4 sale przedszkolne. JASIONKA – po trzech latach
inwestycji, we wrześniu 1997 roku przekazano do użytku nowe skrzydło od strony zachodniej
oraz pełnowymiarowa salę gimnastyczną. TRZEBOWNISKO – po I etapie rozbudowy (w latach
1969–1974) przyszła kolej na II etap w okresie 1996–1997; dzięki powiększeniu I pietra i nadbudowie II pietra przybyły 4 klasopracownie i pokój nauczycielski; 10 października 2008 roku, po
dwu latach prac, ruszył samodzielny kompleks gimnazjalno-przedszkolny. STOBIERNA (centrum) – naukę 1 września 1998 roku w Zespole nr 1 podjęto też w dobudowanym nowym segmencie z czterema pracowniami przedmiotowymi oraz pełnowymiarową salę gimnastyczną;
w czerwcu 2016 roku, obok budynku stobierskiej szkoły przystąpiono do realizacji samodzielnego obiektu przedszkolnego; planowany termin zakończenia inwestycji to jesień 2017 roku.
Również dzieci ze STOBIERNEJ–KRZYWEGO, w 2000 roku, otrzymały nowe piękne pomieszczenia – pełnowymiarową salę gimnastyczną, 9 sal lekcyjnych oraz 2 klasopracownie: Zespół nr 2
obejmuje SP, gimnazjum i oddział przedszkolny. ŁUKAWIEC – szkoła pamiętająca rok 1939,
rozbudowana w 1977 roku o dodatkowy budynek, doczekała się kolejnej modernizacji w roku
2014–2015, kiedy to w październiku tego roku do nowego obiektu zlokalizowanego obok gmachu szkoły, weszły łukawskie przedszkolaki. TERLICZKA – szkółka wzniesiona jeszcze przed
I wojną otrzymała w roku 2003 nowy wygląd i wyposażenie na miarę potrzeb XXI wieku; obiekt
pełnił rolę szkoły filialnej SP w Trzebownisku. W 2019 r. placówka w Terliczce definitywnie zakończyła działalność.
9 lutego 1994 r. ZACZERNIANIN KAZIMIERZ SUROWIEC WOJEWODĄ RZESZOWSKIM. Przyspieszone wybory parlamentarne rozpisane przez prezydenta RP Lecha Wałęsę na 19 września
1993 roku wygrał koalicyjny komitet wyborczy ugrupowań lewicowych występujący pod na-
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zwą Sojusz Lewicy Demokratycznej. Przez cztery lata do roku 1997 rządziła zawiązana koalicja
SLD-PSL. W lutym 1994 roku wojewodą rzeszowskim mianowany został Kazimierz Surowiec,
urodzony w Zaczerniu (1949 r.), dr nauk filologicznych WSP, związany z ruchem ludowym. Jako
wojewoda wielokrotnie odwiedzał swą rodzinną wieś uczestnicząc w ważnych dla środowiska
wydarzeniach, m.in. w otwarciu nowej szkoły w listopadzie 1996 r., w dożynkach, itp. W latach
2001–2003 piastował urząd wicewojewody podkarpackiego. W latach 1999–2001 prorektor
Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie. Od 2004 pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego, m.in. prodziekan Wydziału Filologicznego URz.
1994 rok. ZMARŁ KS. MIECZYSŁAW SZEWCZYK, w latach 1956–1993 proboszcz Stobiernej,
szczególnie zasłużony i szanowany przez parafialną wspólnotę. Kiedy na początku lat sześćdziesiątych społeczność wsi podjęła inicjatywę budowy nowej szkoły, przeznaczył na jej rzecz hektar pola z dóbr plebańskich. Troszczył się o stan zabytkowej stobierskiej świątyni, uporządkował teren wokół kościoła. Doprowadził do erygowania parafii w Wólce Podleśnej w 1983 roku,
oraz do otwarcia w 1992 roku w Stobiernej–Krzywem kaplicy pw. bł. bpa Sebastiana Pelczara.
W latach osiemdziesiątych był gorącym zwolennikiem i animatorem ruchu oazowego na terenie dekanatu sokołowskiego.
19 czerwca 1994 r. WYBORY W OKRĘGACH JEDNOMANDATOWYCH. W kolejnej kampanii
samorządowej wybierano 24 radnych RG w 24 okręgach jednomandatowych. W Trzebownisku
radnymi RG zostali: Aniela Stec, Franciszek Kot, Zofia Nędza i Kazimierz Tomaka; w Zaczerniu: Jan Ostasz, Tadeusz Dynia, Marian Bartnik i Stanisław Ożóg; w Nowej Wsi: Jan Tomaka
i Tadeusz Musiał; w Jasionce: Antoni Cisło, Stanisław Sarama i Bronisława Drzał; w Stobiernej: Kazimierz Żabiński, Tadeusz Chorzępa i Stanisław Szczygieł; w Wólce Podleśnej:
Wacław Kuziara i Mieczysław Kot; w Łukawcu: Ryszarda Barłoga, Józef Gaweł i Mieczysław
Kogut; w Łące: Waldemar Kurpaska, Marek Sitarz oraz Stanisław Czekajski z Terliczki.
5 sierpnia 1994 r. BEZ KANALIZACJI NIE MA CZYSTEGO ŚRODOWISKA. Rada Gminy
uchwaliła program budowy sieci kanalizacyjnej w całej gminie. Przewidywał on realizację zadania etapami do roku 2002, z maksymalnym nasileniem prac w okresie 1997–1998. Z uwagi
na olbrzymie koszty inwestycji, ustalono, że 20 proc. kosztów pokryją indywidualne gospodarstwa, zaś reszta pochodzić będzie z budżetu gminy oraz z funduszy pomocowych (przedakcesyjnych). Realizując ten kierunek działania, już w czerwcu 1994 roku ukonstytuował się
21-osobowy Społeczny Komitet w JASIONCE. Podobne decyzje podejmowały wiejskie społeczności w pozostałych sołectwach. W 1994 roku instalację kanalizacji bytowej posiadało jedynie
zaczerskie osiedle Kolonia (tzw. STW) oraz gospodarstwa w Górce Zaczerskiej. Działały tu dwie
małe oczyszczalnie mające raczej charakter eksperymentalny. Pierwszą miejscowością skanalizowaną kompleksowo stała się w roku 1996 ŁĄKA, dzięki budowie w tej wsi nowoczesnej
oczyszczalni. 9 sierpnia 1997 roku oddano do użytku, drugą po łąckiej, oczyszczalnię w Nowej
Wsi. Powstały więc warunki, aby finalizować budowę sieci w całej gminie. W 1997 roku ruszyła
kanalizacja w NOWEJ WSI, w następnym roku w ZACZERNIU i TRZEBOWNISKU. Potem, przyszła kolej na TERLICZKĘ (2000), WÓLKĘ PODLEŚNĄ I STOBIERNĄ (2001), ŁUKAWIEC (w okresie 1998–2002, przy czym Kłapówka – 2004). Akcję tę zakończono w TAJĘCINIE w 2003 roku.
Całą sieć obsługuje prawie sto przepompowni. Znaczną cześć środków na zadanie skanalizowania gminy Trzebownisko pozyskano z funduszy przedakcesyjnych. Po kilkunastu latach
intensywnej eksploatacji, zaszła konieczność modernizacji pracujących oczyszczalni. Działania
takie w Nowej Wsi podjęto w roku 2012. Ponad połowę kosztów (tj. 8,2 mln złotych) rozbudowy
nowowiejskiej oczyszczalni też otrzymano z funduszy unijnych. Modernizację zakończono na
wiosnę 2015 roku.
23 lipca 1995 r. FASCYNACJA FOLKLOREM. Z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury w Trzebownisku, przy wsparciu WDK w Rzeszowie, w lipcu 1995 r. odbył się I koncert „Dolina Łącka”
z udziałem czołowych muzyków i śpiewaków ludowych Podkarpacia. Organizacja festiwalu
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w Łące to wyraz uznania dla zasług twórców ludowych z tej wsi, zwłaszcza na polu muzyki.
Tę złotą kolekcję łąckich muzykantów otworzył w okresie międzywojennym Józef Ryś (1898–
1971), wszechstronny twórca – także kronikarz, gawędziarz, rysownik, autor pamiętnika
„Moje muzykanckie życie”. Dzieło Rysia kontynuował m.in. Mieczysław Świeboda, założyciel
w 1991 r. kapeli „Siedlorze”, a także Franciszek Bałanda (1926–2018) i jego kapela „Zagrodzianie”, koncertująca od roku 1999. W 2005 roku zespół uhonorowano I nagrodą łąckiego
festiwalu. Coroczna impreza w Łące weszła już na stałe do kalendarza wydarzeń kulturalnych
regionu. Stało się tradycją, że gośćmi „Doliny” i łąckiej publiczności są zespoły polonijne biorące
udział w światowych festiwalach polskiego folkloru, organizowanych co trzy lata w Rzeszowie.
Imprezy kultywujące nasz rodzimy folklor bez wątpienia dominują w profilu działalności GOK
okresu przełomu XX i XXI wieku. Obok dorobku „Doliny Łąckiej” równie wysoko ocenić trzeba
walory spotkań „Wokół wigilijnego stołu” z konkursem na tradycyjne potrawy oraz ciasto świąteczne. W 2012 roku odbyła się X edycja tej imprezy także z udziałem grup ze Słowacji i Ukrainy. W równie bajkowej scenerii przebiegają konkursy wieńca dożynkowego, jak też spotkania
reprezentacji KGW oraz stowarzyszeń kulturalnych gminy pod hasłem „W bukszpanowej ozdobie”; w programie m.in. konkurs na koszyczek wielkanocny i świąteczne potrawy. Inicjatywą
krzewiącą twórcze tradycje przodków wśród młodych mieszkańców były przeglądy w Łukawcu
z udziałem uczniowskich zespołów artystycznych.
Rok 1996. PRZEMYSŁ I USŁUGI JUŻ DOMINUJĄ NAD ROLNICTWEM. Odnotowano symptomy dalszej stopniowej ewolucji gospodarki gminy – z rolniczo-przemysłowej na przemysłowo rolniczą. W ciągu dekady 1985–1995 stado krów zmalało z 3532 sztuk do 1589, zaś trzody
– z 2339 do 1450. Zjawiska te w najmniejszym stopniu dosięgły Łukawiec, który w 1995 roku
wciąż pozostawał najbardziej rolniczą i towarową wsią w gminie; liczba krów zmniejszyła się
we wsi z 428 do 404, natomiast trzody – z 292 do 177. Najbardziej opustoszały obory w Łące,
Nowej Wsi i w Jasionce. Zdanych spisu rolnego 1996 wynika, że iż na terenie gminy zarejestrowanych jest 1753 gospodarstwa rolnych (ich średnia powierzchnia to zaledwie 2 ha) i 1700 „indywidualnych działek rolnych” (to gospodarstwa do 1 ha). Z roku na rok błyskawicznie rośnie
powierzchnia gruntów odłogujących.
Lato 1996 r. SPÓŁDZIELCY Z JASIONKI POSTAWILI NA KURY NIOSKI. Do koniunktury na
rynku rolnym starała się też dostosować Spółdzielnia Produkcyjna w Jasionce. Podjęto decyzję
o rezygnacji z hodowli trzody oraz zejściu z uboju drobiu. Głównym kierunkiem działalności
spółdzielców pozostał tucz brojlerów oraz produkcja jaj. Hodowli podporządkowana jest więc
własna produkcja roślinna uwzględniająca potrzeby paszowe firmy.
10 października 1998 r. CO CZTERY LATA WYBORY. Kolejne wybory samorządowe – na kadencję 1998–2002. Do 21-osobowej Rady, której przewodniczył Andrzej Stopa z Zaczernia, wybrano aż 17 kandydatów wystawionych przez Komitet Wyborczy Akcji Wyborczej Solidarność.
Mandat otrzymali: w Trzebownisku: Kazimierz Rębisz, Stanisław Ryś, Aniela Stec i Franciszek Drupka; w Zaczerniu: Tadeusz Dynia, Maria Lech, Andrzej Stopa i Jan Pukała; w Nowej Wsi: Henryk Chwajoł i Tadeusz Musiał; w Jasionce: Stanisław Babiarz, Stanisław Ożóg
i Adam Sworszt; w Stobiernej: Tadeusz Grabek, Stanisław Jagusiak i Antoni Wilk; w Wólce
Podleśnej: Zbigniew Mazur i Zbigniew Jastrząb; w Łące: Tadeusz Śliż i Andrzej Siwy; w Łukawcu: Józef Gaweł, Mieczysław Kogut i Roman Pokrzywa. 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
Grudzień 1998 r. KOLEJNA KADENCJA SOŁTYSÓW. Wybory sołtysów na kolejną kadencję.
W trakcie zebrań wiejskich, funkcje gospodarzy poszczególnych sołectw powierzono: Jasionka
– Stanisław Babiarz, Łąka – Andrzej Siwy, Łukawiec – Józef Gaweł, Stobierna – Zenon Czyrek, Tajęcina – Ryszard Micał, Terliczka – Stanisław Czekajski, Trzebownisko – Stanisław
Ryś, Nowa Wieś – Bolesław Rzucidło, Wólka Podleśna – Stanisław Lech, Zaczernie – Marian
Pyrcz.
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Rok 1998. SIOSTRY OPATRZNOŚCI BOŻEJ ODNOWIŁY PARK ORAZ ŁĄCKĄ REZYDENCJĘ. Korzystając ze wsparcia senatora Józefa Ślisza, siostry uzyskały środki z Agencji RSP na
zagospodarowanie parku oraz stawów znajdujących się obok łąckiego pałacu. Najpierw od
1994 roku porządkowano park i stawy; stało się to w pełni realne po odkupieniu od Agencji RSP pozostałej części 12-hektarowego parku wraz z zabudowaniami folwarcznym. Podjęte
w 1998 roku prace budowlano-remontowe pozwoliły uporządkować nie tylko budynek pałacu,
ale i całe jego obejście. Roboty w pełni sfinalizowano w roku 2005, o czym świadczy wmurowana tablica pamiątkowa na cześć darczyńców. Łącki pałac od 1854 roku służył jako miejsce
życia i opieki nad sierotami, zaś od połowy ub. wieku jako Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Od 2006 roku Dom w Łące nosi nazwę: Katolicka Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza im. M. Antoniny Mirskiej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej.
Jest obecnie placówką socjalizacyjną dla 30 wychowanków. Tuż obok, w dawnych pomieszczeniach gospodarczych pałacu, działa „Dom dla Dzieci i Młodzieży NADZIEJA”
13 maja 1999 r. W TERLICZCE RELIKWIE ŚW. OJCA PIO. Świątynia w Terliczce wybudowana
w latach 1984–1994 mieści w sobie jakby dwa kościoły. Zlokalizowany na piętrze kościół górny
nosi nazwę Matki Bożej Fatimskiej. Pod takim też wezwaniem, w 1992 r., ustanowiono tutejszą parafię. Natomiast urządzony na parterze kościół dolny poświęcony jest Ojcu Pio. 13 maja
1999 roku, zaraz po beatyfikacji Ojca Pio, do kościoła wprowadzono uroczyście relikwie świętego. Parafia przyjęła więc wezwanie Matki Bożej Fatimskiej i św. Ojca Pio.
Wrzesień 1999 r. REFORMA SZKOLNICTWA – PO SP GIMNAZJUM, A NASTĘPNIE LICEUM.
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. Próba centralizacji części gimnazjów w gminie napotkała sprzeciw
społeczny; w rezultacie, z biegiem lat we wszystkich sołectwach (z wyjątkiem tych najmniejszych Tajęcina, Terliczka) powstały Zespoły Szkół z samodzielnymi jednostkami gimnazjalnymi.
W 2019 r., po kolejnej reformie szkolnictwa, gimnazja zlikwidowano.
10 marca 2001 r. POGRZEB JÓZEFA ŚLISZA. Z udziałem ówczesnego premiera RP Jerzego Buzka na cmentarzu w Łące pożegnano Józefa Ślisza. Zmarł w wieku 67 lat. Pochodził
z Łukawca, osiadł w Łące, gdzie przez całe życie prowadził kilkunastohektarowe gospodarstwo
rolne. W styczniu i lutym 1981 roku był jednym z liderów strajków chłopskich na Podkarpaciu, organizator NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował Duszpasterstwo Rolników i kierował podziemnymi strukturami rolniczej
„S”. Wielokrotnie zatrzymywany przez Służbę Bezpieczeństwa. Podczas obrad Okrągłego Stołu w 1989 roku reprezentował rolników. Od 1989 do 1993 roku był wicemarszałkiem Senatu.
W latach 90. założył Polskie Stronnictwo Ludowe „Solidarność”, które później przekształciło się
w Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie. Józef Ślisz był inicjatorem wielu przedsięwzięć dotyczących budowy wiejskiej infrastruktury: telefonizacji, sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. M.in. pomagał w założeniu Spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST.
23 września 2001 r. ZNÓW MAMY PARLAMENTARZYSTĘ. Po Józefie Śliszu z Łąki (Senat 1989–1993), mandat posła otrzymał Jan Walenty Tomaka z Nowej Wsi, były wójt gminy.
W 2001 roku uzyskał najlepszy wynik na liście Platformy Obywatelskiej – 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 tą kadencją
wiąże się, zapoczątkowana w dekadzie lat dziewięćdziesiątych, zasadnicza modernizacja infrastruktury komunalnej i oświatowo-sportowej gminy.
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Wiosna i lato 2002 r. KOPIA CUDOWNEGO OBRAZU JASNOGÓRSKIEGO „podróżowała po
gminie” goszcząc we wszystkich parafiach. Wsie zostały pięknie udekorowane, zwłaszcza trasy
przejazdu orszaku. Akcenty związane z nawiedzeniem obrazu obecne były niemal na każdej
posesji.
Lipiec 2002 r. JUBILEUSZ KLUBU SPORTOWEGO W ŁĄCE. Z okazji 50-lecia istnienia Ludowego Zespołu Sportowego (od 1997 r. jaki Ludowy Klub Sportowy) zorganizowano jubileuszowe uroczystości. Najważniejszym wydarzeniem dla środowiska był jednak fakt wybudowania
solidnej szatni dla zawodników Klubu; do tej pory funkcję tę pełniła pobliska stodoła. Z okazji
jubileuszu ukazało się broszurka o historii LZS napisana przez Bronisława Dubiela.
Środa, 4 września 2002 r. FALA W NOWEJ WSI. Po trzech latach budowy oddano do użytku
krytą pływalnię FALA zlokalizowana na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej
Wsi. Inwestycja kosztowała 11 mln, gros 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. Z obiektów bezpłatnie korzysta młodzież szkolna.
14 września 2002 r. W WIEKU 94 LAT ZMARŁ STANISŁAW RZĄSA. Tadeusz Dynia, prezes
Towarzystwa Przyjaciół Zaczernia we wstępie do ostatniej książki Stanisława Rząsy „Wspomnienia z przeszłości” tak pisał o autorze: To szczególna postać chłopa – działacza. Elektryfikacja wsi,
gazyfikacja, wodociągi, rozbudowa szkoły i Domu Kultury oraz wiele innych – to jego inicjatywy. Tuż
po II wojnie był sołtysem Zaczernia, a w latach 1964–1972 przewodniczącym Gromadzkiej Rady Narodowej. Jego pasją życiową było prowadzenie badań nad historią i kulturą ludową swej wsi, czego
owocem m.in. utworzenie Muzeum Regionalnego. Dożywotnio był jego kustoszem… Był współautorem monografii „Zaczernie dawniej i dziś”. Napisał ok. 300 wierszy oraz 12 utworów scenicznych, w tym „Wesele zaczerskie”. Scenariusz tego widowiska w 4 odsłonach opatrzył tytułem
„Wybieraj się Kasiu z izby”. O dziele tym jego autor powiedział m.in.: – Opracowując scenariusz
wesela w roku 1973 musiałem cofnąć się myślą w przeszłość o około 100 lat i tam szukać obyczajów,
zwyczajów, starych piosenek… Zespół amatorski z Zaczernia odegrał „Wesele” na scenie miejscowego Domu Kultury sześć razy; inscenizację pokazano też w Rzeszowie i w Iwoniczu. Zaczerski
twórca zebrał i wydał drukiem 43 piosenki ludowe wraz z nutami. Wyrzeźbił do szopki kolędniczej 28 figurek pasterzy. Stanisław Rząsa i jego żona Wiktoria leżą snem wiecznym na cmentarzu parafialnym w Zaczerniu. Dzieło Ojca kontynuują dzieci. Syn Józef Rząsa od 2011 roku jest
sołtysem Zaczernia, a córka Wanda Kosior – oprowadza zwiedzających po ekspozycji Muzeum
Regionalnego.
27 października 2002 r. WÓJT W WYBORACH POWSZECHNYCH. Po październikowych wyborach samorządowych w 15-osobowej Radzie Gminy, której przewodnictwo objął Stanisław
Ryś znaleźli się: z Trzebowniska – Łukasz Bereś, Franciszek Drupka i Stanisław Ryś; Zaczernie – Maria Lech i Stanisław Rzeszutek, Nowa Wieś – Antoni Lech; Jasionka – Stanisław
Babiarz i Antoni Cisło; Stobierna – Zenon Czyrek i Marian Cichoń; Wólka Podleśna – Stanisław Lech; Łukawiec – Janusz Koń i Jerzy Miś; Łąka – Andrzej Siwy i Tadeusz Śliż. Mandat
wójta, obsadzany po raz pierwszy w wyborach bezpośrednich, otrzymał Józef Fedan, w latach
1983–2002 prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Postęp” w Jasionce.
Marzec 2003 r. NOWA KADENCJA – NOWI SOŁTYSI. Odbyły się zebrania wiejskie na których wyłoniono sołtysów na kolejną 4-letnią kadencję. Najwięcej głosów otrzymali: w Jasionce – dotychczasowy sołtys Stanisław Babiarz; Łąka – Andrzej Siwy; Łukawiec – Józef Gaweł
(zmarł 11 listopada 2004 roku, w grudniu 2004 na sołtysa Łukawca wybrano Andrzeja Gratę); Stobierna – Zenon Czyrek; Tajęcina – Leszek Surowiec; Terliczka – Stanisław Czekajski;
Trzebownisko – Stanisław Ryś; Nowa Wieś – Mieczysław Nowak; Wólka Podleśna – Tadeusz
Baran; Zaczernie – Marian Pyrcz.
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19 maja 2003 r. PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY AEROPOLIS powstał na terenach
gmin Trzebownisko i Głogów Młp. Jego sygnatariuszami są: samorząd województwa podkarpackiego, gminy Głogów, Rzeszów i Trzebownisko, powiat rzeszowski, Politechnika i Uniwersytet Rzeszowski. Jednostką zarządzającą Parkiem pozostaje Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Część przylotniskowa zlokalizowana w granicach sołectw Jasionka i Tajęcina zwana S1
o pow. 70 ha objęta przywilejami mieleckiej strefy ekonomicznej, szybko stała się atrakcyjnym
miejscem inwestowania kilkunastu znaczących firm z branży lotniczej i maszynowej, reprezentujących światowe technologie. W styczniu 2009 roku ruszyła filia amerykańskiego koncernu
BorgWarner produkująca turbosprężarki do silników samochodowych oraz układy przekładni
automatycznych, zaś w maju 2009 otwarto zakład niemieckiego koncernu MTU, wytwarzający
m.in. łopatki do silników lotniczych. W niespełna 10 lat, w obrębie S1 podjęło działalność 10 fabryk, w tym, obok wymienionych, m.in. Vac Aero (termiczna obróbka metali), Goodrich Corporation (podzespoły podwozi samolotowych), OPTeam (karty informatyczne), Zelnar (narzędzia).
Szacuje się, że w latach 2006–2016 zainwestowano tu prawie pół miliarda złotych. W najbliższych latach łączne zatrudnienie powinno osiągnąć poziom 3 tys. pracowników obsługujących
najnowocześniejsze stanowiska pracy.
15 maja 2004 r. MŁODZI KULTYWUJĄ TRADYCJE PRZODKÓW. W Zespole Szkół w Łukawcu
odbył się przegląd artystyczny z udziałem dzieci i młodzieży pod hasłem „Moja Mała Ojczyzna”.
Celem imprezy, organizowanej odtąd cyklicznie, co 3 lata, było kultywowanie historii i tradycji
mieszkańców naszej gminy. W przeglądzie z udziałem reprezentacji poszczególnych szkół prezentowane były scenki folklorystyczne, pokazy audiowizualne, popisy wokalno-recytatorskie.
Występom towarzyszyły wystawy fotografii i eksponatów z zakresu gospodarstwa domowego,
używanych przez naszych przodków.
2 kwietnia 2005 r. ZMARŁ JAN PAWEŁ II. Żałoba narodowa po zgonie Papieża Polaka Jana
Pawła II. W dniu pogrzebu w kościołach parafialnych na terenie gminy odprawiono msze żałobne. W chwili rozpoczęcia uroczystości pogrzebowych w Watykanie, strażacy włączyli syreny
alarmowe oraz klaksony samochodów.
Kwiecień roku 2005. JASIONKA PRZYJMUJE NAJWIĘKSZE SAMOLOTY ŚWIATA. 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. Dzięki temu, w następnych latach
częstym gościem „Jasionki” był rosyjski samolot gigant AN-124 Rusłan. Odbierał towar (np. trzy
śmigłowce Black Hawk z Mielca), aby dostarczyć go w odlegle zakątki świata.
13 maja 2005 r. SANKTUARIUM ŚWIĘTEGO OJCA PIO W TERLICZCE. 16 czerwca 2002 roku
papież Jan Paweł wpisał Ojca Pio do rejestru świętych Kościoła katolickiego. W odpowiedzi na
starania terlickiego proboszcza o. Jana, biskup rzeszowski podniósł kościół w Terliczce do rangi
Sanktuarium Świętego Ojca Pio. Uroczystą sumę w tej intencji odprawiono 13 maja 2005 roku.
5 czerwca 2005 roku. JUBILEUSZ 100-LECIA OSP ZACZERNIE ŚWIĘTEM CAŁEJ GMINY. Z tej
okazji ukazała się monografia „Zaczerska Straż Pożarna”, autorstwa braci Macieja i Andrzeja
Stopów. Obchody jubileuszowe były okazją do podsumowania dorobku ochotniczych straży
pożarnych w całej gminie. Wg stanu na rok 2015 aż 5 naszych jednostek należy do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (od 1995 roku OSP Zaczernie, potem weszły kolejne: Trzebownisko, Łąka, Wólka, Stobierna). Członkami wszystkich 10 jednostek jest 687 osób; w gronie
tym jest 130 kobiet, 45 członków honorowych (seniorzy) i 43 wspierających. Najliczniejsza OSP
istnieje w Wólce Podleśnej (prawie 150 członków). Grupa 35 dziewcząt i chłopców działa w młodzieżowych drużynach pożarniczych. W latach 2010–2016 nowy sprzęt zmotoryzowany (specjalistyczne samochody Ford i Mercedes), finansowany z budżetu gminy oraz ze środków zewnętrznych, trafił do Wólki Podleśnej, Zaczernia, Trzebowniska i Stobiernej. Jedynie druhowie
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z Jasionki czekali jeszcze na nowy samochód; otrzymali go w grudniu 2016 roku. Uroczystość
poświecenia nowoczesnego samochodu pożarniczego Mercedes–Benz Atego T530 celebrowano w Jasionce 30 kwietnia 2017 roku w trakcie Gminnego Dnia Strażaka. Zmienił się zakres
zadań strażaków ochotników. Wyjazdy do pożarów to teraz rzadkość, co najwyżej na wiosnę,
do palących się traw. Gros interwencji to ratowanie ludzi i ich dobytku w razie klęsk żywiołowych (powodzie, cyklony), a nade wszystko pomoc ofiarom wypadków drogowych i usuwanie
ich skutków. Jak napisano w cytowanej monografii, wieś Zaczernie, nasza strażacka kolebka,
dała w okresie powojennym państwowej straży pożarnej ponad 60 zawodowych strażaków.
W gronie tym znalazło się 10 oficerów, 13 – chorążych i aspirantów, 37 – podoficerów. Aż trzech
zaczernian pełniło zaszczytne funkcje komendantów wojewódzkich PSP. Płk poż. Jan Smykała
– był komendantem wojewódzkim w Tarnobrzegu, zaś płk poż. Kazimierz Guzek i st. bryg. Andrzej Stopa – w Rzeszowie. Kpt. poż. Tadeusz Siciak oraz kpt. Stanisław Wiśniewski kierowali komendami powiatowymi PSP, natomiast st. bryg. Janusz Guzek oraz mjr poż. Czesław
Smykała sprawowali funkcje naczelników wydziałów komendy wojewódzkiej. Śladem Dziadków i Ojców idą nastolatkowie, odnosząc sukcesy m.in. w corocznym Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Przez 20 lat funkcję prezesa Zarządu Oddziału OSP pełnił
Ryszard Jakubowski. W maju 2016 roku zastąpił go Wojciech Lachtara. Komendantem gminnym Związku jest Jan Pukała.
12 listopada 2006 r. FEDAN W PIERWSZEJ TURZE. 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 weszli: z Trzebowniska – Wojciech Czyrek, Franciszek Drupka
(po jego śmierci, w październiku 2008 r. mandat przejął Emil Świątek) i Stanisław Ryś; Zaczernie – Stanisław Ożóg i Kazimierz Szeliga, Nowa Wieś – Maria Rzucidło, Jasionka – Stanisław Babiarz i Jacek Cisło, Stobierna – Marian Cichoń i Stanisław Szczygieł, Wólka Podleśna
– Małgorzata Kowal, Łukawiec – Andrzej Grata oraz Piotr Gunia, Łąka – Józef Mendrala
i Tadeusz Śliż. Na I sesji Rady Gminy w dniu 27 listopada, na przewodniczącego RG wybrano
ponownie Stanisława Rysia z Trzebowniska.
15 grudnia 2006 roku. KWITNIE ŻYCIE OBYWATELSKIE. W gminie powstała kolejna organizacja pozarządowa, której celem statutowym jest kultywowanie tradycji a zarazem aktywizacja życia społecznego w celu rozwiązywania ważnych potrzeb środowiska także siłami lokalnej zbiorowości. W grudniu 2006 roku z udziałem 35 członków założycieli odbyło się zebranie
powołujące Stowarzyszenia Przyjaciół Trzebowniska z prezesem Stanisławem Wierciochem;
główną zasługą członków stowarzyszenia stała się bardzo owocna działalność wydawnicza;
dzięki nim do czytelników trafiły m.in. monografie Trzebowniska, a także Nowej Wsi i Jasionki.
Najstarszą tego typu organizacją na naszym terenie było utworzone w 1981 roku Towarzystwo
Przyjaciół Zaczernia (prezes Michał Dudek, od 1985 r. Tadeusz Dynia, w 2019 r. na czele Towarzystwa stanęła Grażyna Kacprzak). Od 1992 roku bardzo prężnie działa Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom i Młodzieży Sprawnej Inaczej (prezes Teresa Tomaka). Przy zaczerskiej parafii funkcjonuje Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie AGAPE w Zaczerniu (2001, Krzysztof
Szeliga). W 2003 roku zarejestrowano Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Trzebownisko (prezes Teresa Pieczonka, a od 2015 r. Joanna Rewak). W 2006 roku powstało Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Wszyscy Razem” w Łące (prezes Zarządu Maria Kloc), W akcję kolonijną angażują się działacze Stowarzyszenia „Stobierna Wieś Aktywna” (rok powstania
2007, prezes – Izabela Pasierb, a od 2016 Karolina Pieniążek), oraz Stowarzyszenia na rzecz
Dzieci i Młodzieży oraz ich Rodzin Jadwiżanie w Wólce Podleśnej (2009–2019, Małgorzata Kowal). Najmłodszym w tym gronie jest Stowarzyszenie „Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji
im. 20 Pułku Ułanów” w Tajęcinie (2015, Waldemar Kuźniar). Podsumowując, w 2017 roku, na
liście stowarzyszeń pozarządowych, których praca w różny sposób i w różnym stopniu związana jest z gminą Trzebownisko widniało łącznie 15 organizacji. Obok wymienionych są jeszcze: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA, którego gmina Trzebownisko była
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współzałożycielem (2008, siedziba w Sokołowie Młp.), Stowarzyszenie Przyjaciół Podkarpackiej
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, powołane w 2001, od 2013 roku jego siedzibą jest ZS Jasionka,
Stowarzyszenie GILDIA Miłośników Nauki (powstało w 2006, Trzebownisko); Stowarzyszenie
„Ultra – Run” propagujące aktywność sportową i turystyczną (2013, Trzebownisko); Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych GAMA, które wydało m.in. album o twórczości Józefa Rysia (rejestracja 2007, Łukawiec); Stowarzyszenie Aeroklub Rzeszowski, Stowarzyszenie Rodzin Ostoja
(2014, Jasionka). Wg przepisów o stowarzyszeniach działają też poszczególne jednostki OSP
oraz LKS.
Grudzień 2006 r. WŁASNA KOPALNIA GAZU. Efektem trwających na terenie gminy od
2000 roku odwiertów i badań geologicznych stało się zlokalizowanie dość bogatego złoża gazu
ziemnego. Dwa szyby stanęły w Terliczce na łące koło cmentarza. Terlickie złoże, eksploatowane przemysłowo od 2006 roku, ma służyć co najmniej 15 lat. Pozyskuje się tu 200 kubików gazu
na minutę.
Marzec 2007. WYBORY GOSPODARZY SOŁECTW NA NOWĄ KADENCJĘ. Znów na zebraniach wiejskich mieszkańcy wybrali gospodarzy wsi na 4-letnią kadencję. W Trzebownisku,
po 11 latach sołtysowania, złożył urząd Stanisław Ryś. Z jego rekomendacji funkcję sołtysa
objął Emil Światek. W pozostałych miejscowościach sołtysami zostali: Jasionka – Stanisław
Babiarz, Łąka – Adam Kołek, Łukawiec – Andrzej Grata, Nowa Wieś – Maria Rzucidło, Stobierna – Józef Cyrek, Tajęcina – Waldemar Kuźniar, Terliczka – Stanisław Czekajski, Wólka
Podleśna – Tadeusz Baran, Zaczernie – Zbigniew Rzeszutek.
18 grudnia 2007 r. SPÓŁKA „PORT LOTNICZY RZESZÓW – JASIONKA”. 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”.
31 lipca 2008 r. POGRZEB JANA MIER-JĘDRZEJOWICZA. W Zaczerniu w krypcie kaplicy rodowej Jędrzejowiczów koło parafialnego kościoła, złożono urnę z prochami zmarłego 5 czerwca 2008 r. w Londynie Jana Grzegorza Mier-Jędrzejowicza, ostatniego właściciela tutejszych
dóbr folwarcznych. Jak wiadomo, majątek Jędrzejowiczów, zarówno w Zaczerniu jak i w Jasionce, został znacjonalizowany w 1944 roku. Obok urny z prochami Jana spoczęła urna jego
siostry Marii Anuncjaty Nowakowskiej, z pierwszego małżeństwa hr. Łoś z Jędrzejowiczów
(zm. 02.12.2007). W pogrzebie uczestniczyli synowie Jana i córka Marii oraz dalsi krewni. Asystował poczet sztandarowy kombatantów Armii Krajowej i kompania honorowa rzeszowskich
Podhalańczykow. Urny złożono obok trumien pięciu innych członków rodu. Jan Grzegorz Mier-Jędrzejowicz (1919–2008), uczestnik kampanii wrześniowej 1939, aktywnie działał w konspiracji. Jako żołnierz wywiadu AK m.in. śledził niemieckie doświadczenia z pociskami V-1 i V-2 na
poligonie w Bliznej. W 1945 r. przedarł się do Włoch i wstąpił do 3 Dywizji Strzelców Karpackich
II Korpusu Polskiego. Po wojnie pozostał w Anglii.
18 października 2008 r. TRZEBOWNISKIE GIMNAZJUM WRESZCIE NA SWOIM. W Trzebownisku nastąpiło oficjalne otwarcie kompleksu gimnazjalno-przedszkolnego. Tym samym,
zdecydowanej poprawie uległy warunki funkcjonowania wszystkich trzech jednostek oświatowych – zarówno SP, gimnazjum jak przedszkola. Jednopiętrowy budynek pomieścił 2 sale
dla przedszkolaków, 6 sal lekcyjnych dla gimnazjalistów, nowoczesną pracownię komputerową, świetlicę, stołówkę, sale do rehabilitacji i kółek zainteresowań. Cały obiekt o powierzchni
2 ha wyposażony został w boiska sportowe, bieżnie, rozległe parkingi, ładnie urządzone boiska
sportowe.
14 grudnia 2009 r. DO GMINY ZAWITAŁY ORLIKI. Najmłodsi z Nowej Wsi mieli powody
do radości. Także w naszej gminie, na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej
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Wsi, powstał „Orlik” – kompleks boisk ze sztuczną murawą wybudowany w ramach rządowego
programu. Kolejny „Orlik” powstał w Łące (2011 rok). W następnych latach otwarto je w Łukawcu i Wólce Podleśnej. W 2018 roku wybudowano dwa „Orliki” lekkoatletyczne (z bieżniami,
skoczniami, boiskami do gry) usytuowane obok zespołów szkolno-przedszkolnych w Zaczerniu
i w Jasionce.
Wiosna roku 2010. RUSZYŁY PRACE PRZY AUTOSTRADZIE. Wreszcie przystąpiono do budowy autostrady A4. Dla części mieszkańców gminny zaczął się trudny czas: warczące i dymiące maszyny, tumany kurzu pokrywające wszystko wokół, zniszczone drogi dojazdowe. Owe
dolegliwości szczególnie odczuli mieszkańcy Nowej Wsi i Terliczki.
Koniec pierwszej dekady XXI wieku. DO WISŁOKA POWRÓCIŁ MIĘTUS. Stopniowo poprawia się stan wód Wisłoka. Zdecydowane przyspieszenie w realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnych, budowa licznych oczyszczalni ścieków, i inne tego typu przedsięwzięcia na rzecz
ochrony środowiska, możliwe głównie dzięki środkom z Unii Europejskiej, owocują konkretnymi efektami. Do Wisłoka powróciło życie, czego potwierdzeniem niewidziane dawno gatunki
ryb. Przyznaje to Józef Gunia, wędkarz amator z Łąki: – Woda jest zdecydowanie czystsza. Do
Wisłoka znów powrócił miętus. Poza tym, najczęściej trafia się: leszcz, kleń, płoć, okoń, brzan, certa
i szczupak. Niestety, wciąż trudno jest o lina, karpia czy piękną rybę jaź. Nie mówiąc już o rakach;
szkoda, bo dzieci nie znają tego stworzenia z autopsji. Znów rozmnożyły się bobry. Robią sporo
szkód, ale takie ich życie….
Rok 2010. WIĘCEJ SIĘ RODZI NIŻ UMIERA. Podkarpacie, w tym gmina Trzebownisko, należy
do tych regionów w których wciąż obserwuje się dodatni przyrost naturalny. Gdy w kraju wynosi on 0,9 (a więc więcej osób umiera niż się rodzi), to na Podkarpaciu jest wciąż dodatni – 1,8.
W gminie Trzebownisko od dziesięciu lat, liczba urodzin ustabilizowała się na poziomie 240–
250 dzieci rocznie, przy ok. 150 zgonach. Wprawdzie to mniej niż jeszcze 20 lat temu (w 1990
urodziło się 317 dzieci), ale i tak, na tle kraju, to satysfakcjonuje. W 2013 roku odnotowano 217
urodzin, ale w 2016 już 261 (140 chłopców i 121 dziewczynek).
18 czerwca 2010 r. WODA NA 7 METRÓW. Wisłok osiągnął poziom porównywalny z rekordową 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 to znów prawdziwy egzamin sprawności i ofiarności. W licznych miejscach powstały szkody popowodziowe. Ucierpiał most w Trzebownisku i to zadecydowało o przyspieszeniu budowy nowej przeprawy. Zaszła też konieczność
zamknięcia podmytej drogi powiatowej na odcinku Trzebownisko – Terliczka.
10 listopada 2010 r. FEDAN NA TRZECIĄ KADENCJĘ. Odbyły się kolejne wybory samorządowe. Józef Fedan zatrzymał fotel wójta już na 3. kadencję. Pokonał on w II turze Jana Lecha
stosunkiem głosów 55 proc : 45 proc. Mandaty radnych otrzymali: z Trzebowniska – Tadeusz
Grela i Bernadetta Świątek, z Zaczernia – Tadeusz Budnik, Bogusława Czachor i Maria
Deptuch, Nowa Wieś – Czesław Pokrzywa, Jasionka – Stanisław Babiarz i Józef Mierzwa,
Stobierna – Józef Cyrek i Teresa Wnęk, Wólka Podleśna – Małgorzata Kowal, Łukawiec –
Piotr Gunia i Janusz Koń, Łąka – Maria Kloc i Wacław Ryś. Na czele RG stanęła Bogusława
Czachor.
10 grudnia 2010 r. KRYTA HALA TENISOWA. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej
Wsi wzbogacił się o kolejny piękny obiekt. 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.

138

TRZEBOWNISKO – ODKRYWAMY DZIEDZICTWO

9 lutego 2011 r. STOBIERSKA MADONNA DZIEŁEM WITA STWOSZA. Chodzi o figurkę
Madonna z Dzieciątkiem stojącą w ołtarzu bocznym kościoła w Stobiernej. Jak napisał w lutym 2011 roku „Dziennik Polski” i inne regionalne gazety, tego sensacyjnego odkrycia dokonał
prof. Piotr Skubiszewski z Uniwersytetu Warszawskiego, jeden z najwybitniejszych specjalistów zajmujących się twórczością mistrza z Norymbergii – Wita Stwosza. To jedyna znana
Madonna z Dzieciątkiem, która wyszła spod ręki autora ołtarza Mariackiego w Krakowie. Rzeźba pierwotnie była częścią ołtarza świętych Szymona i Judy Tadeusza Apostołów w kościele
Mariackim. U Wita Stwosza zamówiono ją w 1494 r. Nad Świerkowiec rzeźba Madonny trafiła
w 1891 r., z chwilą otwarcia w Stobiernej nowej murowanej świątyni.
19 czerwca 2011 r. SOŁTYSI TAKŻE W TAJNYCH WYBORACH. Po raz pierwszy w historii
samorządu terytorialnego, sołtysów i Rady Sołeckie wyłoniono w powszechnych tajnych wyborach. Jednakże w czterech miejscowościach nie trzeba było przeprowadzać aktu głosowania,
gdyż do elekcji zgłoszono tylko po jednym kandydacie. Tak było w Łukawcu – sołtysem został
Andrzej Grata, w Tajęcinie – Waldemar Kuźniar, w Terliczce – Stanisław Czekajski i w Trzebownisku – Tadeusz Grela. W pozostałych sołectwach na sołtysa wybrano: Jasionka – Stanisław Babiarz, Łąka – Adam Kołek, Nowa Wieś – Maria Rzucidło, Stobierna – Józef Cyrek,
Wólka Podleśna – Tadeusz Baran, Zaczernie – Józef Rząsa.
Październik 2011. CZTEROGWIAZDKOWY BLUE DIAMOND. W bezpośrednim sąsiedztwie
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Wsi otwarto obiekt będący znakomitą wizytówką bazy hotelowo-gastronomicznej gminy. Jest to nowy kompleks Wellness&SPA. Dysponuje 140 łóżkami, dwoma restauracjami, nowoczesnymi salami konferencyjnymi. Kosztował
17,5 mln złotych. Oficjalne otwarcie nastąpiło 5 października 2011 roku. W tym czasie gmina
dysponowała już 6 wysokiej klasy obiektami hotelowo-restauracyjnymi (Blue Diamond, Ostoya
w Jasionce, w Zaczerniu Nowy Dwór i Zajazd Marand, hotel Fenix w Nowej Wsi oraz, obok OKL,
restauracja Terminal). Łącznie to prawie 600 miejsc noclegowych, 10 restauracji, liczne sale
konferencyjne.
14 listopada 2011 r. NOWY MOST W TRZEBOWNISKU. 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.
17 kwietnia 2012 r. TERMINAL NA MIARĘ XXI WIEKU. 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. Terminal dysponuje bowiem 17 stanowiskami odpraw; 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. W 2015 roku port
odprawił 645 tys. pasażerów.
Połowa roku 2012 roku. 40 MLN ZŁOTYCH DLA STUDENTÓW LOTNICTWA. Jedyny w Polsce Ośrodek Kształcenia Lotniczego w Jasionce otrzymał 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. W połowie 2012 mają
do dyspozycji łącznie 20 samolotów. Działania te umożliwiły zwiększenie liczby miejsc na I roku
szkolenia lotniczego z 15 do 26.
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Poniedziałek, 10 września 2012 r. MAMY GMINNY ODCINEK AUTOSTRADY A4. 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 GDDiA
ponad 5-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
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.
Październik 2012 roku. GMINA LICZY 20 TYS. MIESZKAŃCÓW. Na to znaczące wydarzenie demograficzne gmina czekała 78 lat. W 1934 roku, gdy utworzono gminy zbiorowe, gmina Trzebownisko liczyła 13 951 mieszkańców. Tyle że wówczas, obejmowała obszar prawie
113 ha i liczyła 11 sołectw nazywanych wtedy gromadami (w skład gminy wchodziły również
wsie Staromieście i Miłocin, zaś Tajęcina była przysiółkiem Zaczernia). W ostatnich 20 latach
liczba mieszkańców gminy powoli, acz systematycznie, rośnie. W 1990 roku było nas 15 738,
w 2002–18063, w 2010–19662. Od 1990 roku najbardziej powiększyło się środowisko Tajęciny
– o 68 proc. (z 241 mieszkańców do 406), najmniej Łukawca – tylko o 11 proc. (z 1998 do 2226).
Wzrost liczby mieszkańców gminy jest wynikiem przyrostu naturalnego (40 proc.) i napływu
nowych mieszkańców (w 60 proc.). Istotny jest też fakt wydłużenia się średniej długości życia
(w skali kraju: kobiety ponad 81 lat, mężczyźni – 74). Gmina Trzebownisko jest jedną z nielicznych gmin wiejskich w Polsce w której także początek XXI wieku upływa pod znakiem dodatniego przyrostu naturalnego. Nowych mieszkańców ściągają nowe miejsca pracy (głównie Park
AEROPOLIS) oraz atrakcyjne tereny pod budownictwo. W okresie 2010–2016 służby budowlane
UG wydały wymagane przepisami decyzje o warunkach zabudowy na ponad 700 domów; biznesmeni i VIP-owie z wojewódzkiego miasta polubili zwłaszcza piękne okolice Wólki Podleśnej
i Tajęciny.
30 kwietnia 2013 r. OBWODNICA TEŻ PRZEJEZDNA. Po utwardzeniu podłoża w rejonie lasku Dębiny i ustabilizowaniu nawierzchni, oddano do użytku fragment rzeszowskiej obwodnicy
– od Terliczki do ronda Jacka Kuronia na Załężu, biegnący obok giełdy i elewatora.
1 czerwca 2013 r. IMIĘ LUDWIKA NABIELAKA DLA ZS W STOBIERNEJ–KRZYWEM. Z okazji
jubileuszu stulecia istnienia szkoły w Stobiernej–Krzywem, miejscowy Zespół Szkół nr 2 otrzymał imię Ludwika Nabielaka. Urodził się w 1804 roku właśnie w Stobiernej w domu swych
dziadków Maryanowskich, którzy posiadali tutaj spore gospodarstwo i prowadzili dom „na
stopę szlachecką”. Ojciec Nabielaka, Czech z pochodzenia, był leśniczym i w 1809 roku przeniósł się z rodziną ze stobierskiego domu teściów do Głogowa Młp. Ludwik miał wtedy 5 lat.
O dorosłym Nabielaku jego współcześni ziomkowie mówili z dumą: Był poetą, historykiem,
uczestnikiem powstania listopadowego, znał 6 języków, przetłumaczył „Pana Tadeusza” na język niemiecki. Pozostawał w bliskich kontaktach z Mickiewiczem i Słowackim, cenił twórczość
Norwida. Był czołowym działaczem obozu paryskiej emigracji. (Czytaj też: Zryw 1830 roku).
1 lipca 2013 r. RUSZYŁ GMINNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI. Gospodarka śmieciowa stała się zadaniem własnym gminy. Zbiórka śmieci: powszechna, obowiązkowa i finansowana przez samych mieszkańców dobrze służy obywatelom i środowisku. W okresie 3 lat
funkcjonowania systemu, zdecydowanie wzrosła masa odbieranych odpadów – w 2015 roku
do 4 tys. ton, to jest niemal dwa razy tyle co w 2014 r. Systematycznie rośnie udział śmieci
segregowanych nadających się do recyklingu: z 17,5 proc. do 25 proc. w 2015; w I półroczu
2016 r. wskaźnik ten osiągnął pułap 40 proc. Dzięki temu zdecydowanie mniej śmieci z terenu
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gminy Trzebownisko trafia na składowisko, zaś z porządku dnia spadł temat dzikich wysypisk.
W 2016 roku systemem odbioru odpadów objętych jest ponad 18 300 mieszkańców; 96 proc.
segreguje płacąc za tę usługę 8 zł miesięcznie od osoby, bądź 7 zł w rodzinach liczących powyżej 4 osób.
Lipiec 2013 r. MŁODZI MISTRZOWIE SPORTU. 19-letni Hubert Kalandyk z Trzebowniska,
na Mistrzostwach Świata Juniorów w lekkoatletyce, rozegranych we włoskiej Rieti, odebrał złoty
medal za zajęcie I miejsce polskiej sztafety w biegu 4x100 m. Sportowym wychowawcą Huberta w trzebowniskiej SP był Zbigniew Przygórzewski. Obecnie, w sportowym LO, trenuje pod
okiem Mirosława Wierzbickiego z „Resovii”, też wychowanka SP w Trzebownisku. W ostatnich latach do grona sportowych talentów wpisali się kolejni nasi krajanie, m.in.: Ola Urban
mistrzyni w czwórboju lekkoatletycznym w roku 1997, Agnieszka Nędza w skoku w dal, Aneta
Pusz z Zaczernia, mistrzyni Polski na 600 m, Kasia Kołodziej ze Stobiernej – najlepsza w biegach na 100 m, Michał Tomasik, bezkonkurencyjny na 1000 m, Matylda Szlęzak z Zaczernia
– uczestniczka Olimpiady Londyn 2012 (bieg na 3000 m).
7 lipca 2013 r. W 70. ROCZNICĘ PACYFIKACJI STOBIERNEJ. Po mszy w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP, główne obchody odbyły się na cmentarzu, przy zbiorowej mogile 15
zamordowanych. W szyku stanęły obok siebie poczty sztandarowe, kompania 21. Brygady
Strzelców Podhalańskich, pododdział ZW „Strzelec”, miejscowa drużyna OSP, orkiestra dęta
z Zaczernia. Licznie zebrani mieszkańcy wsi przywitali gości, a ze szczególną atencją – swych
seniorów, żyjących jeszcze uczestników i świadków tragedii z 1943 roku oraz członków rodzin
osób wówczas zamordowanych. (O przebiegu pacyfikacji czytaj zapis pod datą: Czwartek,
8 lipca 1943 roku).
6 września 2013 roku. PREZYDENT RP BRONISŁAW KOMOROWSKI Z WIZYTĄ W ŁĄCE.
Prezydent RP był gościem dzieci i młodzieży Zespołu Szkół w Łące, gdzie ma swą siedzibę Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Sprawnej Inaczej wraz z centrum dziennej aktywności oraz wypożyczalnią sprzętu rehabilitacyjnego. Szefowa Stowarzyszenia Teresa Tomaka
opracowała program „Moja gmina – moim domem”, realizowany z powodzeniem wśród wychowanków. Gospodarzami wizyty byli wójt Józef Fedan, przewodnicząca Rady Gminy Bogumiła Czachor oraz dyrektor ZS Zofia Pasierb. Zwracając się do młodzieży oraz ich rodziców
Bronisław Komorowski stwierdził m.in.: – Cieszę się, że jestem w gminie, w której Stowarzyszenie
otrzymało w br. nagrodę prezydenta RP za Obywatelską Inicjatywę Lokalną. Od 20 lat Stowarzyszanie
z sukcesem kształtuje formy współodpowiedzialności za los rodzin, za los ludzi w sposób szczególny
doświadczonych przez życie, włączając w to samorząd, organizacje społeczne, przedsiębiorców. Za
takie postawy obywatelskie, widoczne w tej gminie chciałbym wszystkim raz jeszcze podziękować
i życzyć kontynuowania wysiłków budowania Polski obywatelskiej… 4 kwietnia 2014 roku w Nowej
Wsi przebywała Pierwsza Dama Anna Komorowska, aby pogratulować kolejnej cennej inicjatywy pod nazwą „Rodzina 3+” – programu na rzecz wspierania rodzin wielodzietnych.
Lata 2013–2015. BOOM INWESTYCYJNY W ZACZERNIU. DOM KULTURY ZNÓW W PEŁNEJ
KRASIE. W latach 2013–2015 zaczerski Dom Kultury poddano kolejnej gruntownej modernizacji, korzystając z funduszy ministerialnych i unijnych. W piwnicach powstała supernowoczesna
filia Gminnej Biblioteki, na przebudowanym poddaszu oprowadzają po ekspozycji etnograficznej Wanda Kosior, kontynuująca muzealne dzieło ojca Stanisława Rząsy oraz towarzyszący jej
Tadeusz Dynia, prezes Towarzystwa Przyjaciół Zaczernia, istniejącego od 1981 roku. Placówka
znów rozbrzmiewa intensywnym życiem. W poszczególnych pomieszczeniach ćwiczą: zespół
śpiewaczy „Żytnioki” i działająca od 1984 roku orkiestra dęta; kapelmistrzem zespołu jest – kontynuujący pracę ojca Stanisława – Rafał Kulpiński, zaś prezesem i solistą – radny powiatowy
Kazimierz Puc. Biblioteka urządza wystawy i zaprasza czytelników na spotkania z ciekawymi
ludźmi, natomiast na parkiecie umawiają się miłośnicy tańca towarzyskiego oraz fani kultury
„zombie”. W sąsiedniej sali, w ramach programu 50+, gimnastyki zdrowotnej zażywają nasze

KALENDARIUM GMINY 1989–2020

141

babcie; jedynym męskim rodzynkiem w tym gronie jest sołtys Józef Rząsa. Początek XXI wieku
przyniósł Zaczerniu prawdziwy boom inwestycyjny. Wymieniono sieć wodociągową w całej wsi
oraz sieć kanalizacyjną na osiedlu STW. Zmodernizowano drogę powiatowa przez wieś, położono nowe chodniki na całej jej długości, kontynuowano remont ośrodka zdrowia, pacjenci weszli
do przychodni NZOZ „Alfamed” (2009 r.). Zmienił swój wygład ośrodek parafialny: w zmodernizowanej starej plebani otwarto Przedszkole „U Dominikanek” (2005), w wyremontowanych
stajniach plebańskich urządzono Środowiskowy Dom Samopomocy „Caritas” (dla osób niepełnosprawnych – otwarcie grudzień 2007), powstał Dom Rekolekcyjny „Effatha” z 66 łóżkami
(2007), w starej wikarówce, po modernizacji, planuje się uruchomić ośrodek dziennego pobytu
seniorów (2017). (Czytaj też zapis Październik 2016 r.).
Sobota, 5 kwietnia 2014 r. POEZJE KS. JANA KALINKI. W kościele w Wólce Podleśnej odbył
się wieczór promujący kolejny tomik wierszy zebranych ks. Jana Kalinki (1946–2010), zatytułowany „Ósmy kosz okruchów”, przez dwadzieścia lat miejscowego proboszcza. Wieczór prowadziła Dorota Kozioł, tarnobrzeska poetka, od lat popularyzująca twórczość ks. Kalinki. Wśród
licznie zgromadzonych był ordynariusz rzeszowski ks. bp Jan Wątroba. Wiersze recytowali
i śpiewali m.in. uczniowie miejscowego Zespołu Szkół. Ks. Jan Kalinka był proboszczem w Wólce w latach 1983–2003. Pozostawił setki pięknych wierszy zebranych m.in. w tomiki: „Widok
pielgrzymkowy”, „Jak cienka jest ta zasłona”, „Musiało boleć”, „Gdyby wszystko było proste”. Był laureatem nagrody Prezydenta Miasta Rzeszowa. Jednakże, jak podkreśliła Dorota Kozioł, nie pisał
po to, żeby dostawać nagrody. Ta poezja, podobnie jak i całe jego życie, była potrzebna nie tylko
wielkim, wybranym, ale maluczkim, potykającym się o kamień, zaplątanym w ciernie, z garbem na
grzebiecie i na sumieniu. Była potrzebna ludziom, a także i jemu samemu…
27 maja 2014 r. CZEK NA KWOTĘ 30 TYS. ZŁOTYCH. W przeddzień Dnia Dziecka, wychowankowie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trzebownisku obdarowani zostali niecodziennym prezentem. Firma Borg Warner Poland Sp. z o.o. – przemysłowa wizytówka Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS w Jasionce przekazała na rzecz
naszego Stowarzyszenia 30 tys. złotych. To część nagrody finansowej, jaką załoga jasioneckiej
fabryki otrzymała od amerykańskiego koncernu w dowód uznania faktu przepracowania miliona godzin bez wypadku. Niezwłocznie, miejscowe kierownictwo Borg Warner przekazało czek
z nagrodą na ręce szefowej Stowarzyszenia Teresy Tomakowej.
27 maja 2014 r. JUBILEUSZ MUZYKÓW Z ZACZERNIA. W sali rzeszowskiego WDK odbył się
koncert jubileuszowy orkiestry dętej z Zaczernia, obchodzącej 30-lecie istnienia. Liczący 32 osoby zespół zaprezentował jedynie cząstkę swego repertuaru, na który składa się m.in. 120 utworów kościelnych, 45 koncertowych, 14 kompozycji marszowych. Kapelmistrzem i dyrygentem
zespołu jest Rafał Kulpiński, zaś prezesem orkiestry oraz jej solistą – Kazimierz Puc.
Czerwiec 2014 r. WODA Z UJĘCIA W JASIONCE NAJLEPSZEJ JAKOŚCI. Zakończyły się prace
modernizacyjne przy studniach oraz stacji uzdatniania wody zlokalizowanej obok obiektów OKL
Jasionka. Dzięki modernizacji, wzrosły możliwości zlokalizowanych tu studni: ich maksymalna
wydajność to teraz 4 tys. m sześc. ma dobę, co powinno zabezpieczyć potrzeby mieszkańców
lewobrzeżnej części gminy Trzebownisko na wiele lat. Inwestycja kosztowała 6,7 mln złotych,
z czego prawie 4 mln to dofinansowanie środkami z zewnątrz (głównie unijnymi). Woda z Jasionki jest wyjątkowo smaczna i zdrowa, nie wymaga żadnej „kuracji chemicznej”, pompowana
jest z naturalnego podziemnego zbiornika biegnącego „rogalem” od okolic Stalowej Woli przez
Leżajsk, Jasionkę, aż po Dębicę.
Druga dekada XXI wieku. MODA NA JULIE I JAKUBÓW. Każda epoka ma swoje imiona.
Rok 1990 należał w gminie do Mateuszy; wtedy takie imię nadano 21 nowonarodzonym obywatelom gminy. Tego też roku przyszło na świat 15 dziewczynek dla których wybrano imię Anna,
dla 13 – Agnieszka, 12 – Justyna. Ponadto, wśród chłopaków panowała moda na Damianów
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(12) i Krzysztofów (11). W XXI wieku, powróciły stare imiona – naszych dziadków i ojców. W roku
2011 aż 14 chłopców otrzymało imię Jakub, popularne były Julie – 11, i w takim samym stopniu
– Maje. Dla 9 nowonarodzonych dziewczynek wybrano imię Aleksandra, dla 8 chłopców – Szymon, przybyło nam też siedmiu Michałów i siedem Zuzann. W 2016 roku urodziło się w gminie
261 dzieci. Po dłuższej przerwie znów modne stały się również takie imiona jak: Alicja, Helena,
Zofia, Maria, Antonina, a wśród chłopców: Mikołaj, Kacper, Filip, Dawid, Ignacy, Jan, Antoni.
Listopad 2014 r. LESŁAW KUŹNIAR NASTĘPCĄ JÓZEFA FEDANA. W II turze głosowania,
30 listopada, rywalizację o fotel wójta gminy Trzebownisko wygrał Lesław Kuźniar, dotychczasowy zastępca wójta, wyprzedzając Bogusławę Czachor z Zaczernia, w kadencji 2010–2014
przewodniczącą Rady Gminy. Radnymi zostali: Jasionka – Sławomir Guzek i Jacek Szostek,
Łąka – Maria Kloc i Józef Mendrala, Łukawiec – Jan Kłęk i Janusz Koń, Nowa Wieś – Magdalena Kluczniak i Maria Rzucidło, Terliczka – Stanisław Guzek, Tajęcina – Beata Sala, Stobierna – Józef Cyrek, Michał Drupka i Teresa Wnęk, Trzebownisko – Tadeusz Grela, Dorota
Mietelska i Bernadetta Świątek, Zaczernie – Grażyna Kacprzak, Józef Rząsa i Leszek Sroka,
Wólka Podleśna – Dariusz Kowal i Małgorzata Kowal. Na przewodniczącą Rady wybrano Małgorzatę Kowal, rekomendowaną przez KW PiS.
Wiosna 2015 r. OCZYSZCZALNIA W NOWEJ WSI ZMODERNIZOWANA. Od marca 2013 r.
trwały tak oczekiwane roboty przy rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Nowej
Wsi, obsługującej sołectwa położone po lewej stronie Wisłoka. Po przebudowie, obiekt jest
bardziej wydajny, pracuje według najnowocześniejszych technologii, co powinno definitywnie
uwolnić okolicznych mieszkańców od przykrych zapachów. Inwestycja realizowana przez renomowaną firmę SKANSKY kosztowała gminę 14 mln złotych, z tego 8,3 mln wyasygnowała Unia
Europejska.
12 kwietnia 2015 r. W POŁOWIE SOŁECTW NOWI GOSPODARZE. W kolejnych powszechnych i tajnych wyborach gospodarzy poszczególnych sołectw, mieszkańcy zdecydowali się postawić na nowe twarze. W 5 na 10 wsiach funkcje sołtysów powierzono nowym ludziom. Trzeba
też odnotować fakt aktywizacji kobiet. W 3 sołectwach na „szeryfów” wybrano panie. Mandat otrzymali: Jasionka – Sławomir Guzek, Łąka – Adam Kołek, Łukawiec – Mariusz Więcek,
Nowa Wieś – Maria Rzucidło, Stobierna – Józef Cyrek, Tajęcina – Małgorzata Selwa, Terliczka
– Danuta Bereś, Trzebownisko – Tadeusz Grela, Wólka Podleśna – Józef Lech, Zaczernie – Józef Rząsa.
18 kwietnia 2015 r. TWÓRCY LUDOWI I SKOMPUTERYZOWANA BIBLIOTEKA. W zmodernizowanych pomieszczeniach Domu Kultury w Zaczerniu otwarto filię Gminnej Biblioteki
Publicznej. To placówka nowoczesna, odpowiadająca wymogom czytelnika XXI wieku. Obok
tradycyjnych książek biblioteka dysponuje wydawnictwami poddanymi digitalizacji (w zapisie
elektronicznym). Zarazem, można tutaj podziwiać twórczość regionalnych twórców. W bibliotece eksponowano m.in. prace malarskie Czesława Smykały a także obrazki wykonane metodą
haftu ręcznego (prace Zofii Kornak, Wandy Kosior, Czesławy Stopy, Danuty Pamuły). Obok
wymienionych do grupy znanych zaczerskich hafciarek i koronkarek zaliczyć wypada też m.in.
Annę Szeligę, Marię Polak, Bronisławę Firlej, Genowefę Jaryczewską. W Wólce z pięknego „dziergania” zasłynęła Daniela Jakubowska, w Nowej Wsi: Maria Jamuła, Maria Czyrek,
Renata Lech, Elżbieta Zwiercan i Anastazja Sumara, zaś w Stobiernej m.in. Maria Jastrząb
i Krystyna Dworak. Z nadzwyczajnych umiejętności wicia ze słomy wieńców dożynkowych
znana była Salomea Porada z Zaczernia (1917–1997), a potem jej syn Franciszek (1943–2009).
Mistrzynią plecionkarstwa była też Stefania Pokrzywa z Jasionki (Gęsiówka); z wikliny, ze słomy i traw wyplatała różnego rodzaju koszyczki i naczynia na użytek własny i sąsiadów; w 1972 r.
zajęła ona I miejsce w konkursie sztuki ludowej woj. rzeszowskiego. Rzeźbą zajmowali się bądź
nadal zajmują m.in. Jan Kogutek z Trzebowniska, Edward Śliż ze Stobiernej, Andrzej Panek
z Wólki, Jan Ryś z Łąki, Józef Chorzępa z Łukawca. Z lutnictwa zasłynął Ferdynand Ciasno-
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cha z Łąki. Amatorskie malarstwo reprezentują ponadto m.in.: Jerzy Lech z Łukawca, Helena
Niemiec z Trzebowniska, Kazimiera Nalepa ze Stobiernej, muzyk Franciszek Bałanda z Łąki
(zmarł w 2018 r.), Zofia Szczur z Jasionki, Dorota Rzeszutek, Joanna Kloc i Irena Berger z
Zaczernia oraz cytowany już Czesław Smykała. Znane i cenione są prace Justyny Kurowskiej. Ludową twórczość literacką i poetycką uprawiają m.in. wspomniany już Edward Śliż
ze Stobiernej i Tadeusz Sroka z Nowej Wsi. Pisanie bajek i legend stało się pasją Wojciecha
Ulmana z Zaczernia. To liczne grono ludzi zakochanych w ludowej sztuce godnie kontynuuje
dzieło „ojców chrzestnych” naszych twórców, a za takich uznano Stanisława Rząsę z Zaczernia
(1908–2002) i Józefa Rysia z Łąki (1898–1971).
26 lipca 2015 r. JUBILEUSZOWY FESTIWAL „DOLINA ŁĄCKA”. Już po raz XX odbyło się Spotkanie Muzyków i Śpiewaków Ludowych „Dolina Łącka”. To sztandarowa impreza kulturalna
gminy Trzebownisko. Staraniem Gminnego Ośrodka Kultury, pod patronatem władz samorządowych gminy, w lipcu spotykają się w Łące najciekawsze grupy folklorystyczne powiatu i regionu. Na łąckiej scenie prezentowane są oryginalne pieśni i melodie sprzed dziesięcioleci, jak też
współczesne utwory muzyczne inspirowane folklorem i tradycją. Specjalną nagrodą honoruje
się oryginalne wykonanie przyśpiewki weselnej. W kronice festiwalu zapisano nazwiska prawdziwych mistrzów ludowej sztuki muzycznej, wokalnej i tanecznej ziemi rzeszowskiej, prawdziwych wirtuozów skrzypiec, kontrabasu, czy akordeonu. Warto przypomnieć m.in. nazwiska
Mieczysława Świebody i Bronisława Duszki z Łąki, Kazimierza Kurdziela i Bronisława Nowaka z Łukawca, Stanisława Rząsy i Jana Barszczowskiego z Terliczki, Stanisława Stecko
z Głogowa, Jana Cyrana z Łopuszki Wielkiej. Łąckie spotkania służą nade wszystko promocji
rodzimych grup folklorystycznych, w tym zespołów śpiewaczych „Jasiołczanie”, „Łukawianie”
czy „Żytnioki”. Gośćmi spotkań są też m.in. młodzi Polonusi – uczestnicy rzeszowskich Festiwali
Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. W Łące oklaskiwano m. in. potomków emigrantów
z dalekiej Australii i brazylijskiej Kurytyby, „Łowiczan” z San Francisco i kanadyjskiego Edmonton, dziewczęta i chłopcy z ukraińskich zespołów „Sokolniki” i „Polanie znad Dniepru”, członków
rumuńskiej grupy „Sołonczanka” a także ZPiT „Sokolniki” z rejonu Śląska Cieszyńskiego w Republice Czeskiej. Laureatami I nagrody jubileuszowego festiwalu „Dolina Łącka” w 2015 roku
zostały trzy piękne dziewczyny z Trzciany – Lidia Biały, Michalina Matias i Klaudia Fedryszyn
tworzące kapelę „Biała Muzyka”.
Wrzesień 2015 roku. NAJWIĘCEJ PIENIĘDZY IDZIE NA OŚWIATĘ. W roku szkolnym
2015/2016 gmina prowadziła 10 szkół podstawowych, 9 gimnazjów, 8 przedszkoli publicznych
i 2 oddziały przedszkolne. Naukę pobierało łącznie 2166 uczniów. Oświata absorbowała niemal
połowę rocznego budżetu gminy. Wydatki budżetowe 2015 to ponad 68 mln zł, z tego na szkolnictwo przeznaczono prawie 31 mln, w tym 9 mln to dochody własne, zaś reszta to subwencja
i dotacje celowe z budżetu państwa. Zdecydowaną większość wydatków oświatowych (73 proc.)
pochłonęły płace. Placówki oświatowe dysponowały bowiem 363 etatami: 254 nauczycielskimi
i 109 personelu obsługi. To tak jakby gmina zatrudniała wszystkich dorosłych mieszkańców
Tajęciny. Inny cel wydatków to: inwestycje i remonty, ale też m.in. pomoc socjalna dla uczniów
z rodzin o najniższych dochodach (stypendia socjalne – 126 tys. zł; dofinansowanie posiłków
w szkolnych stołówkach – 133 tys., dofinansowanie zakupu podręczników – 13 tys.), a także
dowóz dzieci do szkół, bezpłatne wejście na basen GOSiR w Nowej Wsi raz w tygodniu. Gmina
dotowała też funkcjonowanie placówek wychowania przedszkolnego, także niepublicznych. Do
placówek prywatnych dopłacano 500 zł miesięcznie na dziecko w przedszkolu i 700 zł w żłobku.
Październik 2015 r. URODZAJ NA NOWE PRZEDSZKOLA. Po dwu latach budowy, na łące
obok Zespołu Szkół w ŁUKAWCU powstała najważniejsza w gminie inwestycja oświatowa ostatnich kilku lat. Kosztem 5 mln złotych stanął budynek mieszczący nowoczesne przedszkole oraz
zaplecze klubu sportowego ŁKS, o łącznej kubaturze 8488 m sześc. Plac pod inwestycję, to podmokła łąka. Zaszła wiec konieczność stabilizacji terenu; wbito 295 pali o średnicy 40 cm; każdy
na 8 metrów w głąb. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się 14 października, ale już od września
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tego roku grupa 70 najmłodszych łukawian korzystała z tego nowoczesnego obiektu. Trzy lata
wcześniej, w listopadzie 2012 roku, podobne nowe przedszkole oddano do użytku w WÓLCE PODLEŚNEJ. Kolejną wsią w gminie – po Wólce i Łukawcu – w której podjęto gruntowną
modernizację pomieszczeń przedszkolnych jest STOBIERNA. Placówka funkcjonująca w obiektach ZS nr 1, od września 2017 roku będzie miała do dyspozycji 4 obszerne sale usytuowane
w jednym kompleksie na parterze budynku szkolnego. W ramach tej inwestycji ZS otrzyma też
4 nowe sale lekcyjne oraz nową obszerną stołówkę wraz z zapleczem kuchennym. Od połowy
2018 roku trwają prace budowlane przy następnej dużej inwestycji na potrzeby najmłodszych
mieszkańców gminy. Będzie to samodzielny kompleks usytuowany obok Zespołu Szkół w JASIONCE, mieszczący czterooddziałowe przedszkole wraz z dwuoddziałowym żłobkiem. (Czytaj
też zapis pod datą 22 października 2019 r.).
Luty 2016 r. TRZECIA GMINA W KRAJU W POZYSKIWANIU FUNDUSZY UE. Na wszystkie
projekty współfinansowane przez Unię Europejską na terenie gminy Trzebownisko od roku
2004 do 2015 z kasy unijnej trafiły do nas środki w wysokości 1 mld 684 mln złotych. To stawia
gminę na 3. miejscu wśród gmin wiejskich, które takie umowy z UE podpisały. Budowa 5-kilometrowego odcinka A4 od Węzła w Zaczerniu po Węzeł w Jasionce otrzymała dofinansowanie
w wysokości 250 mln zł. Podobna kwota trafiła na lotnisko w Jasionce, m.in. na nowy terminal,
wieżę kontroli lotów, na nowe pasy startowe oraz na doposażenie OKL Politechniki Rzeszowskiej. Wsparcia funduszami w wysokości pół miliarda złotych doczekała się strefa przylotniskowa PPN-T AEROPOLIS; poszły na budowę zlokalizowanych tu fabryk oraz inkubatora RARR. Za
pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego gmina otrzymała dodatkowe środki na
ważne inwestycje komunalne, usługowe i sportowo-rekreacyjne. Najcenniejsze to m.in.: rozbudowa oczyszczalni ścieków (dofinansowanie kwotą 8 mln zł), liczne inwestycje drogowe, sieć
telewizji internetowej ST WIST w Łące, hala tenisowa GOSiR w Nowej Wsi, samochody dla OSP,
remont domów ludowych, 90 lamp hybrydowych dla 10 miejscowości. Korzystając z pomocy
finansowej UE udało się ponadto zorganizować wiele przedsięwzięć o charakterze społeczno-kulturalnym krzewiącym tradycję i tożsamość mieszkańców gminy; chodzi o różne imprezy
i przeglądy kulturalno-rekreacyjne, o zajęcia szkoleniowe, cenne inicjatywy wydawnicze.
23 kwietnia 2016 r. TABLICA NA CZEŚC KS. KPT. JÓZEFA CZYŻA. W ramach obchodów
70-lecia parafii pw. św. Wojciecha i Niepokalanego Poczęcia NMP w Trzebownisku, odsłonięto tablicę na cześć ks. Józefa Czyża, pierwszego tutejszego proboszcza, wmurowaną w ścianę
świątyni. Ks. Józef Czyż (1908–1985), jako wikariusz w parafii w Staromieściu, był zaprzysiężonym żołnierzem AK, kapelanem obwodu rzeszowskiego, bliskim współpracownikiem kpt.
Łukasza Cieplińskiego. Dla swego dowódcy urządził kwaterę konspiracyjną w staromiejskiej
wikarówce. Przez cały okres okupacji prowadził tajne archiwum AK (druki rozkazów, meldunki,
materiały propagandowe, księgi rachunkowe Inspektoratu, itp.). Przenosił je m.in. pod pozorem świadczenia usług kapłańskich, a ponieważ znał dobrze język niemiecki, w kłopotliwej sytuacji potrafił zawsze zręcznie wytłumaczyć się przed Niemcami. Pomagał uciekinierom i więźniom, dostarczając podrobione kenkarty i blankiety metrykalne. Po wojnie krążyła opinia, iż
w trakcie frontu, przebrany za niemieckiego oficera przyjechał konno do Trzebowniska i polecił
uwolnić grupę mieszkańców – zakładników. Pytany o ten fakt przez Stanisława Wierciocha, już
daleko po wojnie, odpowiedział jedynie uśmiechem. 12 października 1945 r. ks. Józef Czyż został proboszczem nowej trzebowniskiej parafii. Kiedy Urząd Bezpieczeństwa przejął archiwum
AK przechowywane po wojnie w Zaczerniu, i chciano go aresztować, ostrzeżony, 28 czerwca
1948 roku wyjechał potajemnie na Śląsk. Powrócił na nasz teren dopiero po 1956 roku; do
śmierci był proboszczem w Przybyszówce.
22 maja 2016 roku. JUBILEUSZ KGW W GMINIE TRZEBOWNISKO. Obchody 70-lecia powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Trzebownisku stały się świętem całego ruchu kobiecego w
naszym środowisku. Na uroczyste spotkanie do Domu Ludowego w Trzebownisku przybyły koleżanki z pozostałych 11 kół działających w gminie. Była to też okazja do podsumowania aktyw-
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ności ruchu gospodyń wiejskich w uwarunkowaniach XXI wieku. Tematyka społeczno-gospodarcza, która dominowała przez całe dziesięciolecia, ustąpiła inicjatywom społeczno-kulturalnym,
służącym głównie krzewieniu tradycji i historii mieszkańców. W 2003 roku zarejestrowano Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Trzebownisko (w latach 2003–2015 przewodniczącą
Zarządu była Teresa Pieczonka, od 2015 r. Joanna Rewak). Dzięki temu gospodynie mogą
szerzej korzystać ze środków zewnętrznych. Z ich pomocą zrealizowano m.in. projekt „Kultura
od kuchni” a następnie program „Kulinarna akademia seniora”, podejmując m.in. takie zadania
jak: popularyzacja tradycyjnej kuchni regionalnej, aktywizacja osób starszych, przełamywanie
barier pokoleniowych. Zrealizowano kilkadziesiąt warsztatów i kursów kulinarnych, żywienia
dietetycznego, obsługi stołu. Członkinie KGW współorganizują uroczystości dożynkowe, obrzędy towarzyszące świętom bożonarodzeniowym i wielkanocnym, obchody różnych Dni, rocznic
i jubileuszy. Dużą popularnością cieszą się przeglądy twórczości artystycznej mieszkańców wsi,
w tym m.in. festiwal „Dolina Łącka”, koncerty pieśni patriotycznych, kolęd i pastorałek.
23 czerwca 2016 r. RUSZYŁO CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. W bezpośrednim sąsiedztwie strefy przylotniskowej Parku AEROPOLIS w Jasionce otwarto CW-K znane pod nazwą G2A ARENA. Supernowoczesny obiekt łączący
funkcje: konferencyjną, targową i wystawienniczą kosztował 155 mln złotych, z tego 123 mln
dofinansowała UE. Część wystawiennicza zajmuje 16 tys. metrów kw. Obok jest sala kongresowa mieszcząca 860 osób, dwie sale konferencyjne na 220 i 190 osób oraz 13 mniejszych sal
dla 20–50 osób.
26 czerwca 2016 r. PUCHAR WÓJTA DLA PIŁKARZY STOBIERNEJ I WÓLKI. W NAGRODĘ
– NOWE ZAPLECZE KS. Po kilku latach starań sfinalizowano budowę nowego obiektu KS w Stobiernej. Budynek służył będzie sportowcom, ale też miejscowym przedsiębiorcom. Uroczystość
poświecenia nowych szatni uświetniła finał rozgrywek o Puchar Wójta. Po raz drugi z rzędu
odebrali go piłkarze ze Stobiernej. To kolejna miejscowość w gminie, której młodzież otrzymuje
do dyspozycji zdecydowanie lepsze warunki do uprawiania sportu. Rok wcześniej, na jesieni
2015 r., nowe zaplecze klubowe oddano w Łukawcu, zaś na lipiec 2017 r. zaplanowano finalizację prac przy obiektach KS „Leśna” w Wólce. Sezon 2015/2016 nie był dla piłkarzy z terenu
gminy zbyt łaskawy: aż 3 zespoły zanotowały spadek do niższej klasy, tylko LKS Jasionka może
mówić o sukcesie – zespół awansował do ligi okręgowej. Miejsca pozostałych drużyn: LKS Łąka
– kl. B m.7; ŁKS Łukawiec – spadek do kl. B; LKS „Piast” Nowa Wieś – kl. B m. 9; KS Stobierna
– liga okręgowa m. 4; LKS Stobierna Krzywe – kl. B m.13; LKS Trzebownisko – spadek do kl. A;
LKS „Leśna” Wólka Podleśna – spadek do kl. B; KS Zaczernie – kl. A m.8. Sumując, spośród 9 klubów i drużyn piłkarskich funkcjonujących w gminie Trzebownisko, w sezonie 2016/2017 dwie
(Jasionka, Stobierna) wałczyć będą w lidze okręgowej, dwie (Trzebownisko, Zaczernie) w kl. A,
pozostałe (Łąka, Łukawiec, Nowa Wieś, Stobierna Krzywe, Wólka Podleśna) – w kl. B.
20 lipca 2016 roku. AUTOSTRADA A4 DOSTĘPNA NA CAŁEJ DŁUGOŚCI. Budowlańcy
z Konsorcjum BUDIMEX-STRABAG oddali do użytku ostatni 41-kilometrowy odcinek autostrady
A4 z Jasionki do Jarosławia. Tym samym, arteria autostradowa dostępna jest dla zmotoryzowanych od granicy z Niemcami po przejście z Ukrainą w Korczowej; łącznie to 673 km. Odcinek A4
przecinający gminę Trzebownisko ma długość 10,5 km. (Czytaj też: Poniedziałek, 10 września
2012 r.).
Lato 2016 r. POŻEGNANIE KRASUL I SIWKÓW. Z gospodarstwa Państwa Przygórzewskich
odeszła krasula, ostania krowa mleczna w Nowej Wsi. Szacuje się, iż na terenie gminy ostało się
kilkadziesiąt sztuk krów oraz koni (jeszcze w 1996 roku ich stan wynosił prawie 1600 krów i 570
koni). Największym producentem zboża i mięsa pozostała Spółdzielnia Produkcyjna „Postęp”
w Jasionce. Zapytany na początku sierpnia 2015 roku o przebieg żniw, długoletni prezes RSP
Czesław Żak wyliczył: – Żniwa zaczęliśmy w lipcu od zebrania rzepaku (65 ha). W tym tygodniu
uporamy się z żytem (90 ha). Mamy jeszcze do zebrania 85 ha pszenicy, 50 ha owsa i tyle samo kuku-
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rydzy. Co z ziarnem? Rzepak i żyto pójdzie na sprzedaż, pszenica i kukurydza zabezpieczą karmę dla
produkcji drobiarskiej. Słomę zaś tradycyjnie wykorzystamy w spółdzielczej kotłowni; tym sposobem
ogrzewamy w zimie wszystkie spółdzielcze obiekty… Obok RSP w Jasionce (300 ha do wykoszenia),
drugim liczącym się w gminie producentem zbóż jest gospodarstwo Jana Bieniasza z Łąki
(ok. 100 ha). Obrazu dopełnia informacja Huberta Zdeba, gminnego doradcy Podkarpackiego
Ośrodka w Boguchwale. – Grunty rolne to ponad 4100 ha. To prawda, zaniechały produkcji gospodarstwa drobnotowarowe; niemal połowa użytków rolnych jest niewłaściwe wykorzystana; porasta
je trawa, zwykle nieskoszona. Równolegle jednak, działa kilkadziesiąt specjalistycznych podmiotów
rolniczo-ogrodniczych, dostarczających liczące się partie roślin przemysłowych (m.in. buraki cukrowe), żywca, drobiu, produkcji ogrodniczej. Wymienię najbardziej znaczących rolników: Ryszard
Świeboda z Łąki, Kazimierz Tomaka oraz Grzegorz Tomaka z Trzebowniska, pan Kot oraz rodzina
Więcków ze Stobiernej, Jerzy Miś z Łukawca, Wiesław Mierzwa i Emil Baran z Zaczernia, Małgorzata Szczęch i rodzina Głodów z Nowej Wsi, z tej samej miejscowości: Przygórzewscy, Tarałowie,
Florkowie, Rzucidłowie i Poradowie prowadzący gospodarstwa ogrodniczo-szkółkarskie… Po 35
latach intensywnej produkcji zdekapitalizowała się baza Gospodarstwa Ogrodniczego w Trzebownisku (6 ha po szkłem). Firma nie jest już w stanie sprostać konkurencji i nowoczesnej technologii. Prowadzący gospodarstwo przez cały ten okres prezes Józef Chrzan poinformował
z żalem: – Wczesną wiosną 2016 roku, w gronie kilku osób zdecydowaliśmy się wykonać w części
szklarni nasadzenia pomidorów i ogórków, ale już bez dodatkowego ogrzewania…
Październik 2016 roku. KONSERWACJA NAJCENNIEJSZYCH ZABYTKÓW. W skromnym wykazie zabytków gminy Trzebownisko do najcenniejszych zaliczyć trzeba obiekty jakie pozostały
po dawnej siedzibie właścicieli klucza łąckiego (dawny pałac w Łące, spichlerz z XVIII wieku,
pozostałości parku), dwór w Jasionce, a nade wszystko, trzy budowle sakralne: obecne kościoły
parafialne w Łące, Zaczerniu i Stobiernej. Świątynię w Łące pw. św. Onufrego konsekrowano
w 1744 roku. Murowany kościół zaczerski wzniesiono w okresie 1803–1806, kościół w Stobiernej pw. Niepokalanego Serca NMP wybudowano w latach 1890–1891, na miejscu pierwszej
drewnianej świątyni, po jej pożarze. W całym minionym okresie obiekty te poddawane były
modernizacji, renowacji i rozbudowie. Dotyczy to zarówno konstrukcji jak i ich wyposażenia.
Z biegiem lat do zabytkowych wnętrz wprowadzano nowoczesną technikę (kwestia ogrzewania, oświetlenia, nagłośnienia, zabezpieczenia, itp.). Tak jest też w ostatnich dekadach, kiedy to
pracom konserwatorskim i renowacyjnym nadano szczególnego rozmachu. Praktycznie trwają
one bez przerwy. W STOBIERNEJ finalizuje się modernizację zabytkowej plebanii, w ŁĄCE odnowieniu poddano wszystkie ołtarze (6), piękne zabytkowe ambony a także chrzcielnicę. Nieprzerwanie trwa renowacja kościoła w ZACZERNIU. Po jego rozbudowie w 2007 r. o dwie nawy
boczne i położeniu nowej marmurowej posadzki (2009 r.), dobiegł końca (rok 2016) kolejny
etap prac renowacyjnych wewnątrz: m.in. odnowiono polichromie, oraz 4 ołtarze boczne, urządzono dwa nowe, przeprowadzono renowację ołtarza głównego. Główny ciężar kosztów owych
prac spada na wiernych i miejscowe społeczności. Wydatnie wspiera je także gminny samorząd. Rada Gminy w Trzebownisku w 2016 roku w ramach dotacji wyasygnowała na potrzeby
konserwacji zabytkowych kościołów w Łące, Zaczerniu i w Stobiernej po 40 tys. złotych. Prace
konserwatorskie w kościołach w Łące i Stobiernej zostały wsparte również przez środki unijne.
13 grudnia 2016 r. PRZEBUDOWA DROGI LOTNISKOWEJ. Władze wojewódzkie podpisały
z dyrekcją firmy „Skanska” umowę na realizację I i III etapu tzw. drogi lotniskowej – inwestycji
drogowej umożliwiającej dotarcie z S19, a więc i autostrady A4, poprzez zjazd w Jasionce –
pięciokilometrową trasą przy lotnisku, do drogi krajowej nr 9 w Rudnej Małej. I etap obejmuje
2-kilometrowy odcinek łączący S19 z drogą wojewódzką 878 (stara droga na Sokołów) wraz
z zlokalizowanym na niej rondem. Etap III to wybudowanie drugiej dwupasmowej jezdni obok
dotychczasowej) o długości 5 km od ronda głównego w Jasionce (naprzeciw Aeroklubu oraz
BS) do drogi warszawskiej w Rudnej Małej. Końcowym elementem całej inwestycji (tzw. etap II)
będzie wspomniane rondo główne w Jasionce. (Patrz też zapis pod datą 30 sierpnia 2018 r.)
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Styczeń 2017 roku. NAJWIĘCEJ NOWAKÓW, LECHÓW I PORADÓW. Nowy rok 2017 powitało 20950 mieszkańców; od początku dekady (2010) przybyło 1288 osób; to tak jakby gmina
powiększyła się o kolejną wieś skali Nowej Wsi. Porównując z pierwszym spisem powszechnym
w 1921 roku – w przeciągu wieku liczba mieszkańców podwoiła się. Najbardziej znane nazwiska: Nowak – 313 osób (głównie w Łące, Łukawcu i Nowej Wsi), Lech – 263, Porada – 255, Kloc
– 210, Ożóg – 191, Wilk – 187, Guzek – 171, Pokrzywa i Drzał – po 151, Kot – 148, Gaweł – 136,
Bieniek – 13, Cieśla – 128, Tomaka i Poźniak – po 126, Gancarz – 122, Bereś – 118, Kuźniar –
112, Nędza – 107, Chmiel – 103. Inne popularne nazwiska to: Bojda, Mazur, Pustelak, Tomasik,
Miś, Pieczonka, Dworak, Pasierb, Rząsa, Wisz, Pietraszek, Polak; każde z nich nosi co najmniej
osiemdziesięciu obywateli gminy. Dodać trzeba, iż poszczególne wioski mają swych faworytów, którzy tam dominują. I tak, w Jasionce „królują” Guzkowie (84), w Łące zaś od lat zgodnie
rywalizują Nowakowie (36), Gawłowie (33) i Gancarzowie (34). Również w sąsiednim Łukawcu
najwięcej jest Nowaków (85) i Gawłów (66). Nowak to także popularne nazwisko w Nowej Wsi
(36), obok nazwiska Poradów (27). W Stobiernej najczęściej spotykane nazwiska to: Nędza (86),
Nowak (84), Wilk (72) i Dworak (68). Wilkowie polubili m.in. Terliczkę (27 nazwisk), zaś Beresiowie – Trzebownisko (71 nazwisk). Bezapelacyjnie, Lechy „królują” w Wólce Podleśnej (123), zaś
w Zaczerniu Poradowie (85) i Bieńkowie (83).
23 marca 2017 r. CHODNIKI W KAŻDEJ WSI, TAKŻE PRZEZ CAŁY ŁUKAWIEC. Zachowując tradycyjny rytuał poświęcenia i przecięcia wstęgi, oficjalnie przekazano do użytku prawie
9,5 – km odcinek gruntownie zmodernizowanej drogi powiatowej 1382 z Terliczki przez Łukawiec do granicy z Czarną. Poszerzono jezdnię do szerokości 6 metrów, położono 6,5 km nowych
chodników, przebudowano system odwodnienia trasy. Koszt inwestycji to 6 mln zł pochodzących z budżetu państwa (3 mln) oraz z kasy powiatu (1,5 mln) i gminy (1,5 mln). Stan posiadania
sieci drogowej w gminie na rok 2017 to: fragment autostrady A4 o długości 10,5 km, drogi krajowe o łącznej długości 11 km, drogi wojewódzkie – 14,3 km, drogi powiatowe – 45,8 km, drogi
o statusie gminnym – 47,2 km. Dzięki inwestycjom zrealizowanym w ostatnich pięciu latach,
wszystkie odcinki dróg powiatowych przecinające gminę pozostają w bardzo dobrym bądź
w dobrym stanie technicznym. W bieżącej dekadzie, niemal potroiła się powierzchnia urządzonych tras chodnikowych. Konkretnie: na terenie całej gminy mieszkańcy mają do dyspozycji
wyłożone kostką chodniki o łącznej długości 42,5 km (przy trasach powiatowych – 31,7 km,
6,8 km przy drogach gminnych oraz 4 km przy drodze wojewódzkiej nr 878 – tzw. lubelskiej).
Wiosna 2018 roku. DROGI NA MIARĘ POTRZEB XXI WIEKU. Podjęto realizację kolejnych
priorytetowych przedsięwzięć, które poprawią komunikację w gminie; chodzi o most na Wisłoku wraz z łącznikiem drogowym Łukawiec – Wólka Podleśna oraz o następne etapy tzw. trasy
przylotniskowej. Druga w gminie przeprawa mostowa przez Wisłok – na łukawskiej Golonkówce – będzie udostępniona na wiosnę 2019 roku, zaś cała zmodernizowana trasa przylotniskowa
w II połowie roku 2018. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich podjął też prace projektowo-dokumentacyjne przebudowy drogi wojewódzkiej nr 878 na odcinku Jasionka – Trzebownisko, do granicy z Rzeszowem; na całej trasie ma powstać dwa ronda, w tym ogromne rondo
turbinowe w Trzebownisku, na miejscu dotychczasowego „skrzyżowania śmierci” (krzyżówka
z drogą powiatową Trzebownisko – Zaczernie).
30 sierpnia 2018 r. NOWA ARTERIA KOMUNIKACYJNA WOKÓŁ LOTNISKA. Sfinalizowano
ostatecznie kilkuletnie prace budowlane przy tzw. drodze lotniskowej. To druga po autostradzie tak poważna i potrzebna inwestycja komunikacyjna na terenie gminy. Nowa trasa lotniskowa łączy się z drogą krajową nr 9 (tzw. warszawską), z drogą ekspresową S19 (tzw. lubelską)
a następnie z autostradą A4, i umożliwia sprawne dotarcie do Portu Lotniczego, firm w strefie
ekonomicznej oraz m.in. Centrum Wystawienniczo-Kongresowego G2A Arena. Trasa o łącznej
długości 8 km ma dwie jedzenie, 5 rond (w tym największe naprzeciw BS w Jasionce), chodniki
i ścieżki rowerowe. Inwestycja realizowana w 3 etapach kosztowała 75 mln zł., z czego 62 mln
to unijne dofinansowanie.
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21 października 2018 r. NOWA RADA GMINY NA 5-LETNIĄ KADENCJĘ. Odbyły się kolejne
wybory samorządowe, przeprowadzone według znowelizowanej ordynacji. 21 radnych wyłoniono w 3 wielomandatowych okręgach. W skład RG na wydłużoną do 5 lat kadencję (2018–
2023) weszli: Marcin Baran z Jasionki, Piotr Chorzępa (Nowa Wieś), Adam Cieśla (Zaczernie),
Józef Cyrek (Stobierna), Michał Drupka (Stobierna), Tadeusz Grela (Trzebownisko), Roman
Hus (Zaczernie), Anna Janik (Zaczernie), Maria Kloc (Łąka), Wojciech Kochman (Zaczernie),
Mieczysław Kogut (Łukawiec), Janusz Koń (Łukawiec), Józef Lech (Wólka Podleśna), Józef
Mendrala (Łąka), Mieczysław Nowak (Nowa Wieś), Krzysztof Orzech (Łąka), Beata Sala (Tajęcina), Bartłomiej Sroczyk (Stobierna), Agata Szczygieł (Stobierna), Jacek Szostek (Jasionka)
i Bernadetta Świątek (Trzebownisko). Na wójta wybrano (już w I turze głosowania) Lesława
Kuźniara; będzie pełnił tę funkcję drugą kadencję. Rada, na pierwszej sesji, funkcję przewodniczącego RG powierzyła Bernadettcie Świątek, wiceprzewodniczącego – Michałowi Drupce.
Listopad 2018 r. OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. Uroczystości
z okazji jubileuszu Rzeczypospolitej zorganizowano we wszystkich sołectwach gminy. W Zaczerniu przez pomnikiem poległych w wojnach światowych odbył się żołnierski apel; kompania
21 Brygady Strzelców Podhalańskich oddała salwę honorową. W Wólce Podleśnej rozbrzmiał
koncert „Polsce śpiewam”. W miejscach pamięci (pomniki, kamienie grunwaldzkie) złożono
kwiaty, m.in. w Trzebownisku pod tablicą ku czci ks. kpt. Józefa Czyża, oficera AK, pierwszego
trzebowniskiego proboszcza. Obok tradycyjnych wieczorów i koncertów miały miejsce specjalne wydarzenia; nowy pomnik upamiętniający mieszkańców poległych i pomordowanych
w II wojnie odsłonięto w Łukawcu Górnym, przy szkole na Krzywem w Stobiernej stanął kamień
z pamiątkową tablicą, nowy park w Nowej Wsi otrzymał imię 100-lecia, zasadzono tu kolejnych
sto drzewek miododajnych.
Wiosna 2019 r. W MIEJSCU DAWNEGO SPICHLERZA W ŁĄCE – SANKTUARIUM KULTURY.
W czerwcu ruszyły roboty budowlane przy konserwacji i rozbudowie obiektu XVIII-wiecznego
spichlerza w Łące. Przez wieki spichlerz był częścią folwarku dworskiego. Prace zakończono
pod koniec 2020 roku, obiekt przeznaczono na cele kulturalne. Wartość robót inwestycyjnych
to 4,3 mln złotych.
1–2 czerwca 2019 r. „ZAŚLUBINY Z MOSTEM” WÓLKA – ŁUKAWIEC. Pod hasłem „Zaślubiny z mostem”, w Wólce Podleśnej i w Łukawcu, odbyły się radosne festyny mieszkańców
związane z oficjalnym otwarciem nowego mostu na Wisłoku, drugiej przeprawy mostowej na
tej rzece, łączącej prawo- i lewobrzeżną cześć gminy. Inwestycja bardzo ważna dla usprawnienia transportu i komunikacji publicznej mieszkańców kosztowała 26 mln zł, w tym 9 mln
pochodziło z funduszy UE. Nowy most gminny ma długość 166 m; obok dwupasmowej jezdni
użytkownicy mają do dyspozycji ścieżkę rowerową i chodnik. Nowa przeprawa umożliwiła uruchomienie w grudniu 2019 roku nowej linii autobusowej MKS nr 200, przebiegającej niemal
przez wszystkie sołectwa.
31 sierpnia 2019 r. IMIĘ LOTNIKÓW DLA RONDA W JASIONCE. W ramach obchodów
100-lecia Aeroklubu Polskiego w Jasionce odbyły się wielkie pokazy lotnicze. Imprezę poprzedziła uroczystość odsłonięcia pomnika – samolotu PZL-104 Wilga 35, maszyny pilotowanej
przez prawie 30 lat przez członków reprezentacji Polski – medalistów licznych światowych zawodów w sportach lotniczych. Historyczny samolot stanął obok nowych obiektów Aeroklubu
Rzeszowskiego, w tym nowego hangaru. Wybudowane na miejscu wyburzonego starego hangaru duże rondo komunikacyjnego – element otwartej w 2018 r. trasy lotniskowej, otrzymało
nazwę „Rondo Lotników”, w myśl stosownej uchwały Rady Gminy Trzebownisko.

KALENDARIUM GMINY 1989–2020

149

22 października 2019 roku. PIERWSZY PUBLICZNY ŻŁOBEK DLA 50 MALUCHÓW. Oficjalnie otwarto pierwszy w gminie publiczny żłobek. Powstał w Jasionce w kompleksie wzniesionym
obok Zespołu Szkół. Obiekt o kubaturze 1700 m2 mieści zarazem 5-oddziałowe przedszkole dla
stu wychowanków. W żłobku znalazło zaś opiekę 50 najmłodszych z terenu całej gminy. Podobna grupa niemowlaków korzysta z dwu niepublicznych placówek żłobkowych funkcjonujących
w Zaczerniu i w Trzebownisku.
1 stycznia 2020 rok. PRZYBYWA NOWYCH MIESZKAŃCÓW, ROŚNIE GRONO SENIORÓW. Gmina Trzebownisko wciąż szczyci się dodatnim wskaźnikiem przyrostu naturalnego.
W 2019 roku urodziło się 268 najmłodszych obywateli gminy, zmarło 160 mieszkańców. Z tej
więc racji, ale też z faktu, że nasze tereny ściągają nowych mieszkańców, którzy tutaj budują
swe domy, a także – często – u nas znajdują nową pracę, rok 2020 powitało ogółem 21924
mieszkańców gminy Trzebownisko, tj. o 378 więcej niż jeszcze rok temu. Od dziesięcioleci niemal w każdej miejscowości liczba kobiet nieznacznie przewyższa populację mężczyzn; za wyjątkiem Łukawca, Tajęciny i Wólki, gdzie minimalnie dominują panowie; w Terliczce jest po równo
– mieszka tam 307 kobiet i 307 mężczyzn. Wydłuża się statystyczna długość życia obywateli.
Jeśli 30 lat temu średnia długość życia Polek wynosiła 75 lat, to dziś statystyczna Polka ma szansę cieszyć się z życia przez 82 lata; długość życia mężczyzn wynosi obecnie przeciętnie 74 lata,
tj. o 8 lat więcej od wskaźnika wyliczonego w roku 1990. Także w gminie Trzebownisko z roku
na rok rośnie grono seniorów. W 2019 roku 155 spośród nich ukończyło 90 lat.
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GMINNA GALERIA FOTOGRAFII I DOKUMENTÓW
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NOWA WIEŚ
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STOBIERNA
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TAJĘCINA
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TERLICZKA
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WÓLKA
PODLEŚNA
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ZACZERNIE

Najstarszy dokument topograficzny z nazwami osad obecnej gminy Trzebownisko przechowywany jest w Archiwum Wojennym we Wiedniu. To tzw. zbiór map Miega, wykonanych w latach 1779–1783, tuż
po wkroczeniu armii austriackiego zaborcy. Dokumenty te znane są także pod nazwą map józefińskich. Sporządzono je na potrzeby wojska; zawierają szczegóły topografii terenu, w tym opisy dotyczące stanu
dróg, przepraw, możliwości zakwaterowania, itp. Reprodukowany fragment zmontowano w oparciu o sekcje 99 i 115 map Miega.
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Fragment map katastralnych Jasionki z roku
1849. Reprodukcja ze zbiorów Archiwum
Państwowego w Rzeszowie

Skopiowana z Geoportalu Informacji Przestrzennej e-mapa Jasionki – stan z roku 2017.

Fragment map katastralnych Łąki z roku 1849.
Reprodukcja ze zbiorów
Archiwum Państwowego
w Rzeszowie.

Skopiowana z Geoportalu Informacji
Przestrzennej e-mapa Łąki – stan z roku 2017.
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Skopiowana z Geoportalu Informacji Przestrzennej e-mapa Łukawca – stan z roku 2017.

Fragment map katastralnych Łukawca z roku 1849. Reprodukcja ze zbiorów Archiwum Państwowego w Rzeszowie.
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Fragment map katastralnych Nowej Wsi z roku 1849.
Reprodukcja ze zbiorów Archiwum Państwowego w Rzeszowie.

Skopiowana z Geoportalu Informacji Przestrzennej
e-mapa Nowej Wsi – stan z roku 2017.
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Fragment map katastralnych Stobiernej
z roku 1849. Reprodukcja ze zbiorów
Archiwum Państwowego w Rzeszowie.

Fragment map katastralnych Stobiernej
z roku 1849. Reprodukcja ze zbiorów
Archiwum Państwowego w Rzeszowie.
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Fragment mapy katastralnej Tajęciny, przysiółka Zaczernia, z roku 1849.
Reprodukcja ze zbiorów Archiwum Państwowego w Rzeszowie.

Skopiowana z Geoportalu Informacji Przestrzennej e-mapy Tajęciny – stan z roku 2017.
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Fragment map katastralnych Terliczki z roku 1849. Reprodukcja ze zbiorów Archiwum Państwowego w Rzeszowie.

Skopiowana z Geoportalu Informacji Przestrzennej e-mapa Terliczki – stan z roku 2017.
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Fragment map katastralnych Trzebowniska z roku 1849.
Reprodukcja ze zbiorów Archiwum Państwowego w Rzeszowie.

Skopiowana z Geoportalu Informacji Przestrzennej e-mapa Trzebowniska – stan z roku 2017.
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Fragment map katastralnych
Wólki pod Lasem z roku 1849.
Reprodukcja ze zbiorów Archiwum Państwowego w Rzeszowie.

Skopiowana z Geoportalu Informacji Przestrzennej e-mapa Wólki Podleśnej – stan z roku 2017.
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Fragment map katastralnych Zaczernia z roku 1849. Reprodukcja ze zbiorów Archiwum Państwowego w Rzeszowie.

Skopiowana z Geoportalu Informacji Przestrzennej e-mapa Zaczernia – stan z roku 2017.
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W ŚWIECIE HERBÓW I PIECZĘCI

H

erb rodowy nadawany po wsze czasy przez króla a potem przez Sejm miał świadczyć o ciągłości rodu i przynależności do uprzywilejowanego stanu. Taki rodowy
znak identyfikacyjny posiadały również rody magnackie i szlacheckie związane
z ziemiami obecnej gminy Trzebownisko. Przypominam niektóre rekwizyty heraldyczne
Potockich a także Jędrzejewiczów – ostatnich właścicieli majątków obszarniczych z lewej
strony Wisłoka.

Herb rodu Potockich – h. Pilava

Herb Jędrzejowiczów – h. Leliva.

Krzyż na kapliczce w centrum Trzebowniska oznaczony został półksiężycem herbu Leliva. Kapliczkę tę ufundowali Jędrzejewiczowie w połowie XIX wieku.

Herb Podkowa – posiadali go
Jędrzejewiczowie z linii Mierów.

Inny herb Jędrzejowiczów
– h. Świat z krzyżem.

Swoiste „herby rodowe” posiadały też społeczności gromad położonych wokół dorzeczy Wisłoka, Czarnej i Świerkowca. W drugiej połowie XIX wieku, kiedy ustanowiono gminy jednostkowe zarządzane przez wójta w randze urzędnika państwowego, każda z nich postarała się
o własną pieczęć, taki charakterystyczny symbol identyfikacyjny – znak odciśnięty tuszem. Warto przypomnieć te rysunki, tym bardziej, iż w dobie korespondencji elektronicznej, tradycyjna
pieczęć, niewątpliwie, przejdzie do archiwum. Opis poszczególnych pieczęci zamieściliśmy na
końcu tej galerii.
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Pieczęcie 1 i 2 to dwie wersje pieczęci gminy Jasionka – najstarsza z lat sześćdziesiątych XIX wieku oraz z roku 1877; na obydwu godłem jest
jesion i siedzące pod nim ptaszki. Pieczęcie 3 i 4 używano w Łące – jedna pieczęć widnie na dokumencie z 1877 roku, druga pochodzi z przełomu
wieków; przedstawiają cztery stylizowane listki i kwiat o stulonym kielichu. Pieczęć 5 to godło Łukawca – przedstawia koszyczek z którego wyrasta
bukiet kwiatków. Pieczęć 6 to pieczęć gminy Staromieście, która w 1934 roku weszła w skład dużej gminy zbiorowej Trzebownisko i była jej częścią
do połowy 1951 roku. Pieczęć 7 to bardzo skromna pieczęć gminy katastralnej Nowa Wieś; jej znakiem heraldycznym były cepy. Pieczecie 8 i 9
to pieczęcie Stobiernej, pochodzą z końca XIX wieku. Pieczęcie 10 i 11 przedstawiają specyficzny herb Terliczki – pod skrzyżowanymi gałązkami
– siekiera; w użyciu była też pieczęć prostokątna. Pieczęć 12 to bogata w treści pieczęć gminy jednostkowej (katastralnej) Trzebownisko – na tle
snopa skrzyżowane narzędzia: grabie, sierp, kosa, widły, cepy, niecki. Pieczęć 13 – gmina Wólka pod Lasem obrała jako godło gwiazdę. Pieczęć
14 – symbolem Zaczernia był przez lata sympatyczny koziołek.

Pieczęć z roku 1942, w języku niemieckiego okupanta.
Obok podpis ówczesnego wójta Jana Kreta.
Oficjalna pieczęć nowoutworzonej w 1934 roku gminy zbiorowej Trzebownisko.

Pieczątka Gminnej Rady Narodowej z 1945 roku
z podpisem przewodniczącego GRN Ignacego
Warchoła.

g Galerię gminnej heraldyki zamyka współczesność. Oto aktualne, ustanowione decyzją Rady
Gminy, atrybuty: herb, flaga i oficjalna pieczęć.
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DOKUMENTY Z RODZINNEJ SZUFLADY

XXI

wiek przyniósł techniczną rewolucję w sposobie wytwarzania i gromadzenia różnych dokumentów i decyzji urzędniczo-administracyjnych.
W dobie archiwów cyfrowych i korespondencji elektronicznej, tradycyjny dokument jakby stracił rację bytu. Aczkolwiek zawsze będzie miał on swą wagę dla
kronikarzy minionego czasu. Wszak to podstawowe źródło wiedzy o przeszłości, wiarygodne świadectwo naszej tożsamości i naszych korzeni. Zgromadziłem w tym miejscu
kilkadziesiąt zachowanych dokumentów związanych z życiem i pracą mieszkańców tej
ziemi.
f Konsens czyli zezwolenie naczelnika gminy Trzebownisko
Wojciecha Tomaki na budowę nowego domu dla Wawrzyńca
Kuźniara. Także zabudowania Kuźniarów, latem 1888 roku, strawił największy pożar w dziejach wsi.

fh „Inwentarz folwarku
jasieńskiego i poddanych
do tego należących” sporządzono w roku 1820,
najprawdopodobniej z myślą o sprzedaży tych dóbr.
W spisie odnoszącym się
do Wulki (oryginalny zapis)
odnotowano nazwiska 37
zagrodników, 35 budników
i 10 komorników. W Wulce
nie było kmieci - najbogatszych chłopów, tacy gospodarzyli tylko w Jasionce.

GMINNA GALERIA FOTOGRAFII I DOKUMENTÓW
Kolejne prezentowane dokumenty mają charakter kwitów podatkowych. Najstarsze pochodzą z końca XIX wieku, kolejne sporządzono w czasach II RP.
Warto zwrócić uwagę na oryginalne pieczecie oraz podpisy ówczesnych sołtysów Trzebowniska. Ciekawostką jest dokument wystawiony dla… konia. Wałacz – brudny kasztan, wzrost 150 cm, został zwolniony przez KPK ze świadczeń
na rzecz Wojska Polskiego.
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Oto nieliczne zachowane dokumenty urzędowe z czasów hitlerowskiej okupacji.
Jeden podpisany przez wójta gminy Jana
Kreta dotyczy przygotowań do poboru na
roboty przymusowe do Niemiec. Pozostałe,
to kwity związane z odstawą kontyngentów
żywnościowych na rzecz Niemców, oraz
zbiórki żywności dla więźniów rzeszowskiego Zamku a także przesiedleńców.

TRZEBOWNISKO – ODKRYWAMY DZIEDZICTWO

GMINNA GALERIA FOTOGRAFII I DOKUMENTÓW

189

W rodzinnej szufladzie Jana Kucaby, potomka Kuźniarów z Trzebowniska, zachowały się cenne rodzinne relikwie. Oto reprodukcja końcowego fragmentu testamentu Piotra Kuźniara z Trzebowniska, spisanego 26 września 1859 roku, oraz reprodukcja podpisów uczestników i świadków „Zapisu
przedślubnego” z 16 czerwca 1877 roku. Czytamy w nim: „Zapisujący ojciec Maciej Woźniak uznaje ażeby nabywające dzieci Wojciech i Katarzyna
Rybak za właścicieli dwunastu zagonów gruntu w gminie Nowej Wsi 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”. Strony
tego aktu oraz świadkowie - wójt Nowej Wsi Franciszek Porada oraz Sebastyan Kołcz podpisali się krzyżykiem. Dokument sporządził Franciszek
Pieczonka.

Pod koniec XIX wieku, główną metą wyjazdów zarobkowych stała się Ameryka. Brat ściągał brata, kuzyna, sąsiada. Jak ustalili kronikarze Trzebowniska, wielu podrzeszowskich imigrantów pierwsze swe kroki kierowało do osady Zachodnia Seneka nad brzegiem jeziora Erie, niedaleko
Bufallo. W 1909 roku osada otrzymała prawa miejskie i nazwę Lackawanna. Imigranci znad Wisłoka znajdowali tam schronienie m.in. w domach
noclegowych prowadzonych przez Jana Tomakę, rodem z Trzebowniska, oraz jego żonę Weronikę. Rodzina Dodolaków otworzyła sklep spożywczy,
Beresiowie mieli mleczarnię, Tomakowie dorobili sie także składu drzewnego i węglowego, tawerny oraz hali nauki tańca. Pragnęła do nich dołączyć
Zofia Tomaka z Trzebowniska. W czerwcu 1917 roku otrzymała właśnie paszport upoważniający do wyjazdu. Obok, koperta listu Jana Kogutka,
wysłanego z Kanady do rodziny w Trzebownisku.
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Przykłady rożnych dokumentów meldunkowo-identyfikacyjnych. Widnieją na nich nazwiska i podpisy ludzi, którzy
znacząco wpisali się w historię
tych ziem okresu międzywojennego.
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Na frontach I wojny światowej w szeregach armii austriackiej walczyło – jak się szacuje – ponad 2 tys. mężczyzn
z naszego terenu. Żołnierski los rzucił ich do okopów
na Polesiu, Bukowinie, w Karpatach, na froncie włoskim i serbskim. Kolejne lata wojny zbierały obfite żniwo
śmierci. Jak ustalono, na frontach tej strasznej wojny zginęło bądź zmarło na skutek ran i chorób 45 mieszkańców
Zaczernia, 18 z Tajęciny i 5 z Górki Zaczerskiej, 11 osób
z Terliczki i 40 z Łąki. Analizując statystykę mieszkańców
miejscowości z terenu współczesnej gminy Trzebownisko
można stwierdzić, że w latach 1914–1920 ubyło ok. 700
mieszkańców; gros z nich to zapewne ofiary frontów
i działań militarnych I wojny. Niezwykłym świadectwem
ich żołnierskiego losu jest wojenna korespondencja; oto
reprodukcje kilku zachowanych listów z frontu i jenieckich obozów.
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Te archiwalną galerię dokumentów
zamykają dokumenty tożsamości.
Są to: książeczka wojskowa i dowód osobisty z okresu II Rzeczypospolitej oraz tzw. KENNKARTY,
czyli karty rozpoznawcze wydawane Polakom przez niemieckiego
okupanta w czasach II wojny światowej.
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OD IZBY Z KLEPISKIEM
DO SALONU Z KINEM DOMOWYM

P

rezentowane zdjęcia zabudowań mieszkalnych oraz gospodarczych wykonano w latach 50 i 60. XX wieku. Widnieją na nich wiekowe wiejskie chałupy kryte jeszcze słomą, Do większości z nich doprowadzono już przewody elektryczne. W najstarszych
zabudowaniach izba mieszkalna, sień, komora, obora i stodoła stanowiły jeden ciąg. Przy
części stoją jeszcze studnie z żurawiem, zastąpione potem przez studnie z kołowrotem. Nowe drewniane chałupy zaczęto kryć dachówką
dopiero w latach dwudziestych ub.
stulecia. Pierwszy dom mieszkalny
trzebowniskiego kmiecia wzniesiony z cegły stanął w roku 1924.
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Z biegiem dziesięcioleci minionego stulecia także nasi przodkowie skorzystali z dobrodziejstw postępu cywilizacyjnego.
Do wiejskich zabudowań popłynął prąd elektryczny, potem
woda. Najpierw do dworków Jędrzejowiczów w Jasionce i w Zaczerniu (zdjęcie tego ostatniego wykonano latem
1944 r.), trochę później, bo w latach pięćdziesiątych, także
do chłopskich domów, z tak modnymi wtedy kolorowymi
szybkami w ganeczkach. Zdjęcie na dole tej strony pochodzi z końca lat 30. Uwieczniono kondukt pogrzebowy zmierzający z Trzebowniska przez Górkę na zaczerski cmentarz
(cmentarz w Trzebownisku otwarto dopiero w 1947 r.). W tle
dom Franciszka i Anieli Beresiów (dziś pod nr 534 w pobliżu
krzyżówki z obwodnicą). Kamienicę Beresiów, jak wówczas
powszechnie mówiono, wybudowano w roku 1924. Był to
pierwszy w okolicy dom chłopski murowany, kryty dachówką, ściany półmetrowej grubości wzniesiono z dużej czerwonej cegły (29x13 cm). Przy kopaniu fundamentów na tej
nieruchomości napotkano kości ludzkie, w tym kilka czaszek;
ponoć należały do Tatarów pogrzebanych przed wiekami.
Dom Beresiów w Trzebownisku odegrał ważną rolę w latach
II wojny, jako tzw. przejazdówka – punkt kontaktowy działaczy i żołnierzy lewicowego ruchu oporu.
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Tutaj zaś przypominam tradycyjny wystrój pomieszczeń mieszkalnych jak i wyposażenie ówczesnych gospodarstw domowych. Ilustracją owego standardu są
fotografie wykonane w 2016 roku na terenie Muzeum Regionalnego w Zaczerniu.
Gośćmi kustosza placówki Wandy Kosior byli wtedy uczniowie Zespołu Szkół.
Tę część naszej galerii zamyka fotografia zabytkowego pieca grzewczego w dawnym mieszkaniu zarządcy folwarku w Trzebownisku (na tzw. Berersiówce, naprzeciw siedziby UG).
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Podmiejski charakter naszej gminy, ale też walory jej środowiska naturalnego oraz znakomite wyposażenie w media
komunalne, sprawiły iż wielu decyduje się osiąść tutaj na
stałe. Każdego roku kilkudziesięciu – kilkuset obywateli
decyduje się zamienić wielkomiejski gwar na klekot bocianów i śpiew leśnych ptaków, lokując swój dom w Tajęcinie,
Łukawcu, Wólce Podleśnej czy chociażby na jasioneckich
Stawach bądź Kamionce. W krajobraz gminy wpisują się
więc kolejne piękne osiedla.

Jasionka - Stawy

Łukawiec - Golonkówka

Jasionka - Kamionka

Trzebownisko - obwodnica
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Tajęcina

Tajęcina

Wólka Podleśna
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Obok cudownej scenerii zabytkowych kościołów w Zaczerniu, Stobiernej i w Łące, w nastrój Bożego
Narodzenia i Nowego Roku, wprowadzają nas zmysłowe iluminacje
świątecznych lampek. Tak w grudniową noc wpisuje się m.in. siedziba gminy Trzebownisko.
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ZAMIAST KARCZM
– DOMY LUDOWE I PIĘKNE HOTELE

G

łównym miejscem spotkań towarzyskich oraz wspólnej zabawy naszych przodków były karczmy. Przybytki te, prowadzone zwyczajowo przez rodziny żydowskie, istniały niemal w każdej osadzie. Lokalizowano je zwykle przy ruchliwych
traktach i gościńcach. Prosperowały przez wieki, m.in. dzięki prawu propinacji (wyłączność pana do produkcji i sprzedaży alkoholu na terenie jego dóbr połączona z obowiązkiem chłopa do zakupu „kontyngentu alkoholowego”). W karczmie Żyda odbywały
się zebrania wiejskie i uroczystości rodzinne. Karczmy dotrwały do I wojny światowej.
W okresie powojennym działalność gastronomiczną przejęły gospody i bary, zaś życie
kulturalne i rozrywkowe przeniosło się do domów ludowych. XXI wiek powitała gmina
siecią nowoczesnych hoteli i zajazdów. Supernowoczesnym obiektem dla organizacji imprez kulturalnych i biznesowych, wystaw, targów, spotkań konferencyjnych i szkoleniowych, o zasięgu regionalnym a nawet krajowym, stało się centrum G2A ARENA w Jasionce, naprzeciw lotniczego terminalna, otwarte w 2016 roku.
Na jasioneckim Grondzie stoi najstarszy w gminie,
wciąż czynny, obiekt użyteczności publicznej, pełniący z początku funkcję karczmy. W latach 90. XIX stulecia otwarto tu pierwszą w okolicy placówkę pocztową (funkcjonuje do dziś), w innych pomieszczeniach
mieszkali fornale. Przez wiek XX budynek pełnił rolę
posterunku żandarmerii, Domu Ludowego, zaś po
II wojnie był siedzibą m.in. Gromadzkiej Rady Narodowej, LZS i Banku Spółdzielczego.

Najdłużej w okolicy prosperowała karczma w Terliczce. Zdjęcie pochodzi z roku 1942.

W sierpniu 2012 roku, w Trzebownisku zakończył żywot dom w którym przez całe XIX
stulecie świadczyła usługi karczma przejezdna (oferująca obok poczęstunku także nocleg
dla ludzi i koni). W miejscu dawnej karczmy, na placu obok Domu Ludowego, stoi dziś
supermarket.
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Ekskluzywny kompleks hotelowo-gastronomiczny Dwór OSTOYA, otwarty w 2001 roku,
powstał na bazie dawnego obiektu dworsko-folwarcznego, którego rodowód sięga roku
1820. Do roku 1944 był własnością i siedzibą
rodu Jędrzejowiczów. Potem zarządzał nim
miejscowy GS. Dziś w rekach prywatnych.
Cały kompleks (hotel, restauracja, karczma,
sale konferencyjne, tereny piknikowe) jest
w stanie zapewnić nocleg ponad 200 osobom. Na kolejnych stronach prezentujemy
inne tego typu placówki działające na terenie
gminy Trzebownisko. Łącznie. w 6 obiektach
pozostaje do dyspozycji gości prawie 600
miejsc noclegowych – w Zaczerniu, Jasionce i Nowej Wsi. Najmłodszy w tym gronie
to czterogwiazdkowy Blue Diamont otwarty
w październiku 2011 roku; zdjęcia wykonano
w sylwestrową noc 2016 roku.
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Sale biesiadne PODKOWA w Trzebownisku
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Dom Kultury w Zaczerniu służy nieprzerwanie życiu społeczno-kulturalnemu wsi i gminy od lat międzywojennych. Budowę piętrowego obiektu rozpoczęto w 1933 roku, głównie dzięki wsparciu Kasy Stefczyka. Po wojnie pełnił m.in. rolę gminnego centrum kultury. Po gruntownej modernizacji
w latach 2013–2015 jest m.in. siedzibą Muzeum Regionalnego i fili Biblioteki Gminnej. Duża sala na piętrze, niegdyś goszcząca pierwsze w powiecie
kino panoramiczne, po przebudowie gromadzi zaczernian na wiejskich zebraniach oraz środowiskowych imprezach kulturalnych. Obok ćwiczy orkiestra, spotykają się uczestnicy kursu tańca, miłośnicy zumby czy seniorzy na zajęciach z aerobiku. Publikowaną fotografię wykonano na imprezie
pod nazwą KATARZYNKI 2016.
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Pierwszy w okolicy dom ludowy wybudowali mieszkańcy Łąki. Powstał w latach dwudziestych ub. stulecia. Na fotografii z 1925 roku, obok domu
ludowego widać budynek nowej szkoły powszechnej, przekazany do użytku w 1922 roku. Dom ludowy przez lata służył również amatorskim zespołom artystycznym, m.in. łąckiemu teatrowi włościańskiemu. W okresie powojennym spełniał różnorakie funkcje; tutaj zbierali się mieszkańcy
na zebrania, tutaj urzędował sołtys, swoje pomieszczenia miały koła KGW oraz ZMW „Wici”. Budynek mieścił też sklep, pocztę, obok do końca lat
80. działała zlewnia mleka. W 1992 roku obiekt zakupiła Spółdzielnia Telekomunikacyjna WIST; po modernizacji stanowi zaplecze techniczne firmy.
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W sąsiednim Łukawcu tuż przed II wojną, na tzw.
Golonkowce na miejscu dawnej żydowskiej karczmy stanął dom gromadzki służący wszystkim organizacjom działającym we wsi. Publikowane zdjęcie
pochodzi z lat 50, poniżej współczesny widok tego
obiektu.
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W okresie powojennym domy ludowe – dzięki tzw. czynom społecznym – wzniesiono we wszystkich
sołectwach. Tego rodzaju placówkę zafundowała sobie także najmniejsza wieś w gminie – Tajęcina.
Środki na tę inwestycję uzyskano ze
sprzedaży mienia wiejskiego pod
działki budowlane. Oddany do użytku jesienią 2011 roku jest obiektem
na miarę XXI wieku. To tutaj odbywają się masowe imprezy kulturalne
o zasięgu gminnym, m.in. spotkania
przy wigilijnym stole. Wybrałem
zdjęcia wykonane na takiej imprezie
w grudniu 2015 roku.
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Kilkaset metrów od Domu Ludowego w maleńkiej Tajęcinie,
na terenie parku technologicznego AEROPOLIS, wyrosła
kopuła najokazalszego w regionie obiektu wystawienniczo-konferencyjnego G2A ARENA. Tę budowlę sfinansowano ze
środków UE. Obok gości z całego Podkarpacia, zajeżdżają
tu polscy oraz zagraniczni premierzy i prezydenci. Częstymi
bywalcami kongresowo-targowych imprez są też gospodarze gminy Trzebownisko oraz jej mieszkańcy. Choćby przy
okazji corocznych spotkań targowych pod hasłem EKOGALII.
Furorę na takiej imprezie w grudniu 2016 roku, obok zespołu ŁUKAWIANIE, zrobiły nasze gospodynie z KGW, lepiąc
i rozdając kilka tysięcy smakowitych pierogów, rogalików
i gołąbków.
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„TAKIE BĘDĄ RZECZYPOSPOLITE,
JAK ICH OBYWATELI CHOWANIE…”

H

istoria szkolnictwa organizowanego i finansowanego przez samorząd gminy, liczy
na naszym terenie ponad 150 lat. Ilustrują to zebrane w tym miejscu fotografie
i dokumenty. Prezentację otwiera współczesna galeria naszych szkół. Obecnego
kształtu i rozmachu nabrały dopiero w latach 90. XX wieku, dzięki wysiłkom ówczesnych
władz samorządowych na czele z wójtem Janem Tomaką. Kontynuacją owych działań są
prace realizowane na początku XXI wieku: wybudowanie nowoczesnego obiektu gimnazjalno-przedszkolnego w Trzebownisku oraz otwarcie nowych publicznych przedszkoli
w Wólce Podleśnej i w Łukawcu. W 2018 roku obiekt taki otrzymały dzieci w Stobiernej,
zaś w dalszej kolejności – najmłodsi z Jasionki. Z tej nowoczesnej bazy oświatowej gminy korzysta grupa prawie 2100 uczniów i 700 przedszkolaków (dane za rok 2017/2018);
zajęcia prowadzi kadra licząca ponad 300 nauczycieli i wychowawców (ok. 270 etatów).
Obsługa techniczno-administracyjna to kolejnych 130 etatów. W efekcie, na edukację
najmłodszych obywateli gmina wydaje prawie połowę swego rocznego budżetu.

JASIONKA
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ŁĄKA
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ŁUKAWIEC
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NOWA WIEŚ
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STOBIERNA – CENTRUM

TRZEBOWNISKO – ODKRYWAMY DZIEDZICTWO

GMINNA GALERIA FOTOGRAFII I DOKUMENTÓW

219

220

STOBIERNA KRZYWE
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TERLICZKA – SZKOŁA FILIALNA
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TRZEBOWNISKO
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WÓLKA PODLEŚNA
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ZACZERNIE

Współczesny kompleks szkolny otwarto w Zaczerniu
10 listopada 1996 r. Wstęgę przecinał ówczesny wojewoda rzeszowski, zaczernianin Kazimierz Surowiec. Na
zdjęciu, z lewej, Tadeusz Dynia, przewodniczący Rady
Gminy, za nim Jan Kurp kurator oświaty.
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W 2018 roku, gmina Trzebownisko, jako zadanie własne, prowadziła 9 szkół podstawowych,
8 przedszkoli publicznych oraz 2 oddziały
przedszkolne. Ponadto, najmłodszymi obywatelami gminy opiekuje się 5 placówek niepublicznych. Najstarszą z nich jest czterooddziałowe Przedszkole pw. Ochronka św. S. Kostki
w Jasionce, prowadzone przez Zgromadzenie
Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej. Placówka kontynuuje tradycje ochronki
sióstr służebniczek starowiejskich, utworzonej
w Jasionce w 1892 roku.
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W Zaczerniu, funkcjonują dwie niepubliczne placówki przedszkolne: kameralne przedszkole MAGICZNY DOMEK oraz Przedszkole
i Żłobek Parafialny „U Dominikanek”. Jak wszystkie przedszkola
w gminie, korzystają z dotacji samorządu; w 2017 roku dotacja
z budżetu gminy na jednego wychowanka przedszkola wynosiła
miesięcznie 500 zł, zaś żłobka – 700 zł.
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W 2018 roku do przedszkoli niepublicznych na terenie
gminy uczęszczało 330 dzieci.
Grupa kilkudziesięciu maluchów z Trzebowniska ma
zapewnioną fachową opiekę
w niepublicznym zespole
żłobkowo – przedszkolnym
PICCOLO.
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Najmłodszą placówką przedszkolną
w gminie Trzebownisko jest Integracyjne Przedszkole św. Józefa w Tajęcinie, które powstało w 2016 roku
w ramach projektu współfinansowanego przez UE.
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Od 1992 roku działalność edukacyjno-wychowawczą oraz rehabilitacyjną wśród osób niepełnosprawnych sprawuje Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
i Młodzieży SPRAWNEJ INACZEJ, zorganizowane
i prowadzone przez Teresę Tomakę. Za niekonwencjonalne formy pracy realizowanej w ramach programu „Moja gmina – moim domem”, Stowarzyszenie
otrzymało nagrodę Obywatelską Prezydenta RP.
W całym minionym okresie z fachowej pomocy Stowarzyszenia skorzystało ponad stu wychowanków
oraz ich rodziców.
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Ponadto, opiekę na dziećmi o znacznym stopniu niepełnosprawności fizycznej i umysłowej sprawują siostry
Opatrzności Bożej prowadzące Dom Pomocy Społecznej
w Łące. Placówka mieści się w dawnym pałacu; funkcjonuje niemal nieprzerwanie od 1860 roku. Obecnie
(2018 r.) przebywa tu 30 wychowanków. Tuż obok,
w zmodernizowanych pomieszczeniach gospodarczych
łąckiego pałacu, działa od kilkunastu lat „Dom dla Dzieci
i Młodzieży NADZIEJA”.
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Jednoklasowe szkoły ludowe tworzone pod koniec XIX wieku prowadził zwykle jeden nauczyciel. To na nim ciążyło zadanie przekazania dzieciom umiejętności czytania i pisania, ale
też troska o utrzymanie szkolnej izby, nie mówiąc o własnej egzystencji. Warto przypomnieć
choć kilka sylwetek owych Judymów i Siłaczek sprzed dziesięcioleci. W kilku przypadkach będą
to nauczycielskie małżeństwa, które całe swe życie i karierę oddały edukacyjnej pracy u podstaw wśród mieszkańców znad Wisłoka, Czarnej i Świerkowca.
i LEON PYSKA (po zmianie nazwiska) SOKOŁOWICZ kierował szkołą w Stobiernej (Dół) w latach 1928–1948. W pracy z młodzieżą uczestniczyła też jego żona
ZOFIA. Przez cały ten okres usilnie zabiegał o poprawę warunków nauczania i budowę nowej szkoły; jego różnorakie inicjatywy nie mogły jednak liczyć na wsparcie zantagonizowanej społeczności oraz realną pomoc ze strony gminnej władzy.
W czasie II wojny angażował się w tajne nauczanie, był bezpośrednim świadkiem
krwawej pacyfikacji wsi w lipcu 1943 r. Zaraz po wyzwoleniu, w listopadzie 1944,
został aresztowany przez NKWD i wywieziony – wraz z nauczycielem z Krzywego
Franciszkiem Kukulskim – do rosyjskiego łagru Jagolsk. Do Stobiernej powrócił
chory w marcu 1946 r. Fotografia z 1925 roku przedstawia szkołę na Krzywem tuż
przed jej remontem.

h W 1924 roku, po 41 latach pracy nauczycielskiej w Zaczerniu, przeszedł na emeryturę kierownik szkoły JÓZEF
CEBULA. Zaczynał w maleńkiej drewnianej szkółce w plebańskim ogrodzie, o jednoosobowej obsadzie; pozostawił
dzieciom i środowisku nową piętrową szkołę, chlubę na
cały powiat – z 4 nauczycielami. Wywarł znaczący wpływ na
budzenie świadomości narodowej i patriotycznej zaczernian.
Był współorganizatorem kółka rolniczego, kasy zapomogowej, straży, spółki mleczarskiej. W walce o Polskę utracił
dwóch synów legionistów, trzeci Stanisław wrócił z wojny
jako inwalida.

i W drugiej połowie XIX wieku czytać potrafił co dziesiąty galicyjski chłop. Nawet
ówcześni wójtowie gmin podpisywali się znakiem krzyża. Stąd, tak odpowiedzialną
i trudną była rola pierwszych wiejskich nauczycieli. W jednoizbowej szkole w Łące,
otwartej w 1881 roku, był nim Ludwik Tomaszek, którego wkrótce zastąpił JAN
TATKOWSKI (na zdjęciu z nauczycielami i rodziną). Uczył łąckie dzieci przez 40 lat
do roku 1923. Miejscowy proboszcz ks. Franciszek Miklaszewski tak oceniał pracę
kierownika szkoły: Co do pracy społecznej proboszcz jest przewodniczącym dla
zwyczaju, zaś duszą jest bardzo pobożny i sumienny nauczyciel Jan Tatkowski…
Jego zasługą było też m.in. wybudowanie w miejsce małej szkółki, nowego murowanego budynku szkoły czteroklasowej. Pierwsze lekcje urządzono tu jesienią
1922 roku.
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Aż 49 lat służył społeczności Terliczki
TOMASZ LIS, kierownik szkoły w latach
1911–1960. Gdy w wieku 72 lat przechodził na emeryturę, na pożegnalnym
spotkaniu z mieszkańcami powiedział:
Objąłem pracę w szkole o jednej klasie
i jednym nauczycielu. Zostawiam swojemu następcy szkołę pełną, siedmioklasową o pięciu siłach nauczycielskich
i pięciu salach lekcyjnych… Pozostawił
także systematycznie zapisywaną kronikę, która jest bezcennym dokumentem historii tej społeczności w tamtym
okresie.
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i Pierwsze 40 lat jasioneckiej oświaty – od 1885 r., wiążą
się z osobą FRANCISZKA ZAJĄCA. Był wzorem pedagoga,
obywatela i działacza społecznego. Na Grondzie wybudował
solidny budynek szkolny poświecony w1893 r. Był promotorem niemal wszystkich powstających we wsi organizacji
społecznych i spółdzielczych.. Na zdjęciu z roku 1910 wraz
z żoną Anną i synami Stanisławem i Tadeuszem; dorosły Stanisław walczył na frontach I wojny jako kapitan artylerii pułku
legionowego. W czasie II wojny, w rodzinnej szklarni Zająców
w Jasionce urządzono punkt kontaktowy żołnierzy AK, stąd
kolportowano podziemną prasę.

i Również w Łukawcu, w pracy na rzecz rozbudzania aktywności kulturalnej
i społecznej tego środowiska, znaczące karty zapisały nauczycielskie małżeństwa.
Pierwszymi gospodarzami szkoły w Łukawcu Górnym (początek w roku 1882)
byli Karol i Maria Merklingerowie; dwa lata później ruszyła jednoklasowa szkółka
w Łukawcu Dolnym prowadzona przez Marcina i Paulinę Reszczyńskich. W drugiej połowie XX wieku (okres 1950–1973) łukawską Szkołą Podstawową, działającą już jako jednolita placówka w gromadzie, kierował FRANCISZEK PRĘDKI,
którego dzielnie wspierała żona STEFANIA (uczyła matematyki, prowadziła Bibliotekę Publiczną). Fr. Prędki przewodził ważnym inicjatywom społecznym, m.in.
przewodniczył komitetowi elektryfikacji wsi. Na pamiątkowej fotografii z końca
lat 60. kierownik stoi w środku, żona – z przodu pierwsza z prawej. Towarzyszą
im pozostali członkowie grona pedagogicznego: Jan Przygórzewski z żoną Janiną, Maria Broda, Janina Mirek, Joanna Lubecka i Józefa Kokoszka. Zasługą Jana
Przygórzewskiego, nauczyciela wf, oraz działaczy LZS tamtego okresu, były m.in.
spore sukcesy tutejszej młodzieży w rywalizacji sportowej w powiecie (siatka, ping-pong, akrobatyka, tenis stołowy, brydż sportowy, szachy, sporty strzeleckie).

Zdjęcie wykonano jesienią 1967 roku w szkole w Nowej Wsi. Wśród uczniów 6. klasy ANIELA i STANISŁAW SZTAJEROWIE. Poświecili nowowiejskiej młodzieży 21 lat swej nauczycielskiej kariery (wcześniej przez 3 lata w SP w Trzebownisku). Dzięki nim wieś otrzymała, imponującą jak na tamte czasy,
„Tysiąclatkę” (otwarcie rok 1960). Byli kochani przez wszystkich, bo praca z dziećmi była dla nich
życiową misją.
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Ze szkolnego albumu

Trzebownisko, 1935 r. Wychowankowie z ochronki
prowadzonej przez siostry Służebniczki NMP. Zajęcia odbywały się w starym Domu Ludowym (koło
młyna i placu „Grunwald”).

Trzebownisko, 1938 r. Dzieci z ochronki
świętują imieniny Prezydenta RP.

Zaczernie, 1946 r.
Ochronka u sióstr dominikanek.
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f Łąka, lata 30.
Tak wyglądała jedna z dwu
sal lekcyjnych.

i Rok 1925.
Uczniowie lackiej szkoły
na tle wznoszonego tuż
obok domu ludowego.

Zaczernie, 1943 r.
Słuchacze szkoły rolniczej
i gospodarczej.
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Trzebownisko, 1943 r.
Uczniowie 2-letniej szkoły rolniczej.
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Nowa Wieś. Zakończyła się II wojna. Budynek szkolny opuścili
niemieccy żołnierze. Wreszcie klasę wypełnił dziecięcy gwar.
Kierowniczka Zofia Hołówko oraz jej wychowankowie mogli
z radością pozować do wspólnego zdjęcia.

Zaczernie, 1953/54 r. Stare ławy poplamione
atramentem, skromna tablica i ogromny zapał do nauki… Klasa V. W I rzędzie od lewej:
Zofia Kielar (po mężu Przybyło), Maria Ożóg
(Rzeszutek), Maria Kubas (Smykała), Maria
Kloc (Wieszczek), Maria Wiśniowska (Błoniarz), Anna Micał (Grata), Bronisława Sołtys
(Tobiasz). W II rzędzie: Zofia Firlej (Polak),
Krystyna Słonka (Osypka), Władysława Cieśla, Urszula Opalińska (Wierzchałek, Zofia
Niemiec (Pustelak), Krystyna Niemiec (Bryła), Adam Rzeszutek. W III rzędzie: wychowawczyni Maria Mitek, Stanisław Bieniek,
Kazimierz Kamiński, Józef Kloc, Józef Wantrych, Kazimierz Sroka, Jan Polak, Kazimierz
Pomykała, Tadeusz Pyrcz, Kazimierz Pustelak Z tyłu: Władysław Bieniek, Jan Watras,
Stanisław Rzeszutek, Józef Czarnik, Stanisław Polak, Stanisława Skowron, Franciszek
Kubas, Franciszek Błoniarz.

Stobierna, początek lat osiemdziesiątych.

Łukawiec, 1959 r. Do wspólnej fotografii wraz z kierownikiem szkoły i nauczycielami stanęli: Bronisław Pokrzywa – sekretarz Gromadzkiej Rady
Narodowej i Jan Wołos – przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego.
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Jasionka, ok. 1965 r. Na pamiątkowej fotografii obok uczniów ich opiekunowie, m.in.
kierownik SP Tadeusz Kloc i Maria Dziubińska (trzecia z lewej), która przepracowała
w szkole na Grondzie prawie 40 lat.

Nowa Wieś, wrzesień 1960 r. Zdjęcie wykonano w kilka dni po otwarciu
nowowiejskiej „Tysiąclatki”. Pachnące farbą ściany, nowe ławki. W takich warunkach nawet lekcja śpiewu przebiegała inaczej.

Łukawiec, 1967 r., klasa VIII. Czas
iść do szkoły średniej. Na pożegnalnym zdjęciu wraz z kierownikiem SP
i wychowawczynią Stefanią Prędki
uczniowie: Elżbieta Bojda, Zofia
Bojda, Maria Golonka, Krystyna Kamińska, Anna Kluz, Stanisław Lech,
Anna Nowak, Zygmunt Nowak, Teresa Palczewska, Stanisława Rogowska, Jan Ryś, Danuta Rząsa, Stanisław Sierżęga, Maria Szuberla.

Stobierna. 1983 r. Przedszkolaki właśnie spałaszowały obiad.
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Nowa Wieś, 1974 r. W szkole funkcjonowały liczne kółka zainteresowań. Harcerzami opiekowała się Zofia Bieniek. Na trzecim planie
widać mury starej szkółki, która od roku 1960 stała się siedzibą
przedszkola.

Jasionka, czerwiec 1980. Klasa VIIB kończy
podstawówkę. Niemal wszyscy będą kontynuować edukację w szkołach średnich.

Łukawiec. 2003 r. Spotkanie jubileuszowe
absolwentów podstawówki sprzed 40 lat.
W środku Franciszek Prędki, w okresie 1950–1973 kierownik szkoły. Zmarł
w 2007 roku w wieku 105 lat.
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A to jest zdjęcie SP w Trzebownisku wykonane w roku 1962. W tle, od strony Wisłoka, budynek starego Domu Ludowego, dziś w tym miejscu stoi sala gimnastyczna.
Tak wyglądała zaczerska Szkoła
w roku 1937.

W tym skromnym budynku uczyły się przez
60 lat dzieci z Wólki Podleśnej.

Rok 1977. Szkoła w Łące po jej rozbudowie na początku lat 60.
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KRASULA – ŻYWICIELKĄ CHŁOPSKIEJ RODZINY

P

rzez wieki podstawowym zajęciem mieszkańców naszych osad była praca na roli.
Do momentu uwłaszczenia chłopów, znaczna część plonów trafiała do dziedzica
i plebana. Dopiero w połowie XIX wieku chłop stał się faktycznym gospodarzem
swej ziemi oraz tego co z niej zebrał. O zachodzących na wsi przemianach ekonomicznych i cywilizacyjnych traktują szczegółowe zapiski KALENDARIUM. Poniższa kolekcja,
archiwalnych w większości zdjęć, niech będzie dopełnieniem obrazu tego jakże ciężkiego losu naszych przodków

W lipcu 1929 roku prezydent RP Ignacy Mościcki był gościem powiatowego przeglądu ochotniczych straży pożarnych w Zaczerniu. Z tej okazji
urządzono m.in. wystawę zwierząt hodowanych
w tutejszych gospodarstwach.
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Pamiątkowe zdjęcie rodziny Poźniaków
z Łukawca. Senior Kazimierz wraz z małżonką, syn Wawrzyniec, synowa Aniela
i wnuki. Dla nich, jak dla większości chłopów znad Wisłoka i Czarnej, szansę stałych
dochodów z gospodarstwa stwarzała hodowla krów i sprzedaż mleka do staromiejskiej mleczarni. Taki stan trwał niemal przez
pół wieku. Jeszcze w roku 1985 pogłowie
krów mlecznych w gminie Trzebownisko
sięgało 3600 sztuk. W każdej wsi funkcjonowały zlewnie (zdjęcia na następnej
stronie z lat 60. z Łąki i z Trzebowniska).
Dziś (rok 2018), dzieciaki znają porykiwania
krasul, co najwyżej, z filmu.
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Autorem większości publikowanych obok
zdjęć opiewających trud chłopskiego życia był pochodzący z Łąki, zaprzyjaźniony
z Józefem Rysiem, ceniony fotografik
i malarz Roman Dacko. Dzięki niemu, zapisany na kliszy krajobraz Wisłoka i okolic
z minionego stulecia, pozostanie w tej
książce na wieki.
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Zbiór zbóż zawsze wyciskał siły i pot żniwiarzy. Oto żniwne fotografie wykonano przed laty
w okolicach Łąki, Łukawca i Terliczki. Na tutejszych polach kombajny pojawiły się dopiero
w latach 70. XX wieku. Dwie dekady wcześniej,
cepy ustąpiły miejsca młocarniom. Aczkolwiek,
jeszcze długo, w celu naprawy podstawowego
sprzętu rolniczego zajeżdżano do kuźni. Takim
punktem, znanym w okolicy, była m.in. kuźnia Otwinowskich w Łące (patrz fotografie na
str. 250).
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Orędownikiem zdecydowanego przyspieszenia cywilizacyjnego na wsi oraz zasadniczych
zmian także w gospodarce żywnościowej był
Józef Ślisz, rolnik z Łąki (1934–2001), współorganizator Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” oraz strajków chłopskich
w 1981 r., uczestnik obrad „okrągłego stołu”,
wicemarszałek Senatu w latach 1989–1993.
W rocznice śmierci, przy jego grobie w Łące
spotykają się przedstawiciele władz oraz
współpracownicy z czasów opozycji demokratycznej. Zdjęcie z roku 2016 g.

TRZEBOWNISKO – ODKRYWAMY DZIEDZICTWO

GMINNA GALERIA FOTOGRAFII I DOKUMENTÓW

251

Odeszła w przeszłość tradycyjna gospodarka rolna. A przecież jeszcze kilkadziesiąt lat temu
tereny gminy Trzebownisko stanowiły zagłębie mleczne oraz liczący się na Podkarpaciu ośrodek produkcji warzyw i owoców na potrzeby rzeszowskiej „Alimy”. Dziś, tradycje te próbuje
kontynuować zaledwie kilka zakładów. Z trudem starają się podołać rosnącej konkurencji firm
z kraju i zza granicy. Jak długo jeszcze?

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Postęp”
w Jasionce powstała w 1950 r. Gospodaruje na 408 ha gruntów na potrzeby produkcji
drobiarskiej (tucz brojlerów) oraz jaj konsumpcyjnych. Spółdzielnia, dzięki operatywności Zarządu i pracowitości członków (40
osób), corocznie przynosi zysk. Po udanych
żniwach 2017, również delegacja spółdzielców wybrała się na gminne dożynki do Wólki.

Ostania krówka opuściła nowowiejską oborę
w 2016 roku. Dziś Nowa Wieś znana jest m.in.
z dobrze prosperujących dużych firm ogrodniczych prowadzonych przez Florków, Poradów
(patrz zdjęcie f) i Tarałów oraz Rzucidłów.
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Od roku 1984 imię Trzebowniska promują wyroby Rzeszowskiej Spółdzielni
Mleczarskiej RESMLECZ. W 2012 roku zakład ten, największy na Podkarpaciu, przejęła Spółdzielnia MLEKOVITA. Przez cały ten okres serek czy śmietana z Trzebowniska prezentują najwyższe parametry jakościowe i smakowe.

Gospodarstwo Ogrodnicze w Trzebownisku zaczynało w 1981 roku w szklarniach o pow. 10 ha zapełnionych sadzonkami pomidorów i ogórków.
W 2017 roku, z racji dekapitalizacji obiektów, ograniczono produkcję do 2 ha,
bez ogrzewania. Czy „szklarnia” znajdzie odważnego inwestora?
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Historia spółdzielczości rolniczej w naszym regionie sięga początku XX wieku. Kółka oraz spółki mleczarskie i oszczędnościowe odegrały bardzo
ważną rolę w rozwoju życia społecznego i gospodarczego gminy. Istniejące wciąż firmy i instytucje spółdzielcze starają się godnie sprostać konkurencji i dalej dobrze służyć mieszkańcom, Tak ocenić trzeba zarówno aktywność Banku Spółdzielczego w Jasionce jak i Gminnej Spółdzielni; m.in.
geesowska piekarnia wciąż może liczyć na spore grono klientów smakujących jasionecki chlebek.
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NIEGDYŚ ŁANY ZBOŻA –
DZIŚ SUPERNOWOCZESNE FABRYKI

W

okresie powojennym, dla synów chłopów gospodarujących na dwuhektarowych rozdrobnionych poletkach, szczytem awansu społecznego była praca
w rzeszowskich fabrykach – WSK czy „Zelmerze”. Dziś młodzi mieszkańcy gminy i ościennych terenów znajdują ofertę pracy w rodzimym przemyśle. Swoje ambicje
zawodowe mogą realizować w supernowoczesnych firmach zlokalizowanych w S-1 –
przylotniskowej strefie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS,
w bezpośrednim sąsiedztwie Jasionki, Tajęciny i Zaczernia. Park, którego sygnatariuszem jest gmina Trzebownisko, powstał w 2003 roku. Firmy tu prosperujące korzystają
z przywilejów podatkowych, W niespełna 10 lat, w obrębie S1 (obszar 70 ha) podjęło działalność 10 fabryk branży lotniczej, maszynowej i elektronicznej, stosujących najnowsze
światowe technologie. Szacuje się, że w latach 2006–2016 zainwestowano tu prawie pół
miliarda złotych. Za kilka lat łączne zatrudnienie powinno osiągnąć poziom 3 tys. osób.

Tak z okien samolotu prezentuje się strefa przylotniskowa S1 Parku AEROPOLIS. Na tych zdjęciach widać firmy zlokalizowane naprzeciw terminala
lotniczego oraz firmy w podstrefie S1-3 tuż przy autostradzie. Na kolejnej stronie – widok na część zlokalizowaną za Centrum Kongresowym.
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Największy zakład w obrębie strefy – BORG WARNER wytwarza turbosprężarki do silników samochodowych oraz układy
przekładni automatycznych.

GOODRICH AEROSPACE SYSTEMS VTC dostarcza podzespoły
podwozi samolotowych.
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MTU – produkcja łopatek do silników lotniczych.

VAC AERO specjalizuje się w termicznej
obróbce metali.
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FIBRAIN to zakład wytwarzający kable światłowodowe.

ML SYSTEM to ceniony projektant i wytwórca modułów fotowoltaicznych (do pozyskiwania energii z promieni słonecznych).

W strefie wciąż rosną nowe hale fabryczne.
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WSPÓLNE BUDOWANIE

P

rzez cały wiek XX Polska była na dorobku. Po 120 latach niewoli, po spustoszeniach
pierwszej wojny światowej, a potem po kataklizmie drugiej, przyszło ze zgliszcz podnosić miasta i osiedla. Na dorobku pozostawali także nasi Pradziadkowie, Dziadkowie i Ojcowie, nasza mała Ojczyzna oraz jej lokalne społeczności. Wszak dawna galicyjska
wieś wciąż była przeludniona, zaś w licznych wielodzietnych rodzinach panowała bieda
i brak perspektyw na pomoc z zewnątrz. Dlatego, w pierwszej kolejności, postawiono
na samopomoc – własne pomysły i inicjatywy. Sąsiedzi dogadywali się: zbierali grosz do
grosza, podwijali rękawy i budowali – domy, szkoły, kościoły, drogi i boiska.

Pierwszym realnym sygnałem zmian cywilizacyjnych, jakie przyniosła powojenna
rzeczywistość, była elektryfikacja wsi. Pierwsze żarówki w chłopskich zagrodach
rozbłysły w Zaczerniu – na Boże Narodzenie 1946 roku; zraz potem zelektryfikowano
Trzebownisko. Nic więc dziwnego, że uroczystość poświecenia transformatora przez
zaczerskiego proboszcza ks. Jana Guzego stała się dla gromady wydarzeniem o skali
dzisiejszej wyprawy na Księżyc.

Tuż po wyzwoleniu, w sierpniu 1944 roku, podjęto prace
przy budowie kościoła parafialnego w Trzebownisku. Inwestycję, rozpoczętą w 1936 roku, wstrzymała bowiem
wojna.
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W tzw. czynie społecznym budowano różne obiekty
użyteczności publicznej. Na zdjęciu rozbudowa zaczerskiej remizy oraz Domu Kultury (rok 1960).

Już przed I wojną Zaczernie zafundowało sobie szkołę piętrową – najokazalszą w powiecie. Po 50 latach, wraz z powojennym wyżem demograficznym, wymagała radykalnej rozbudowy, gdyż zajęcia odbywały się na dwie zmiany. Powołano społeczny komitet. Po kilkunastu miesiącach intensywnych prac, 28 sierpnia 1960 r., rzeszowski kurator przecinał wstęgę. Szkoła powiększyła się o 6 sal lekcyjnych, w sumie było ich 10.

Ze względu na deficyt materiałów budowlanych i funduszy, rozbudowa szkoły
w Trzebownisku ślimaczyła
się przez 5 lat. W styczniu
1974 r. w nowym skrzydle
gotowała była sala gimnastyczna, zaś we wrześniu sale
lekcyjne; w sumie gminna
szkoła zbiorcza dysponowała
11 klasami.

260

Pierwszoplanowym zadaniem dla gospodarzy Łukawca było utrzymanie
drogi przecinającej gromadę rozwleczoną aż na długości 9 km. Tak było
przed 1939 r., a zwłaszcza w latach
powojennych, gdy wielu mieszkańców zatrudnionych w rzeszowskich
fabrykach musiało tam codziennie
dojechać. Dzięki zabiegom sołtysów
Juliana Kawalca, a po nim Kazimierza
Dragana, dzięki ofiarności i społecznej pracy mieszkańców (patrz zdjęcia)
droga, kilometr po kilometrze, otrzymała stabilną asfaltowo-cementową
nawierzchnię. Powstały więc warunki
aby do Łukawca mógł dotrzeć autobus; otwarcie linii PKS nastąpiło
w Sylwestra 31 grudnia 1967 roku.
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Powołana w 1966 r. parafia w Jasionce,
obejmująca tzw. część zaczerską, przez
lata korzystała ze skromnej kaplicy sióstr
służebniczek starowiejskich. Dopiero
w latach 90. zaistniały warunki do budowy dużego kościoła; powstał na placu obok rozbudowywanej szkoły, przy
drodze na Gęsiówkę. Jego poświecenie
nastąpiło 27 czerwca 2002 roku.

Po czasach przynależności do parafii w Zaczerniu oraz do parafii w Staromieściu a potem w Trzebownisku, w 1988 r. wierni
z Nowej Wsi otrzymali własną parafię. Z myślą o tym, już rok
wcześniej przystąpiono do budowy nowowiejskiej świątyni; jej
konsekracja miała miejsce w maju 1991 r.
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WALCZYLI O NIEPODLEGŁĄ I SPRAWIEDLIWĄ POLSKĘ.
NASZE MIEJSCA PAMIĘCI…

T

akie pojęcia jak patriotyzm, bohaterstwo czy postawa obywatelska mają w polskim języku oraz w naszej narodowej tradycji jednoznaczne znaczenie. By je zrozumieć nie trzeba dodatkowych interpretacji polityków czy komentarzy dyspozycyjnych im historyków. Patriotyzmu nie nabywa się wraz z legitymacją partyjną, nawet
partii aktualnie sprawującej władzę. I kolejna ważna konstatacja: bezgraniczna wierność biało-czerwonej wcale nie wyklucza sympatii i szacunku dla zieleni, czerwieni czy
wspólnoeuropejskiego błękitu, wręcz przeciwnie…. W tej części książki skompletowano
materiały o naszych ziomkach mających nietuzinkowy wkład do dziejów Rzeczypospolitej. Zgodnie z tym co stwierdzono wcześniej, prezentują oni wszystkie barwy politycznej
szachownicy. Lista ta, podana wg chronologii opisywanych faktów, nie może być kompletna. Każdy z nas ma więc prawo dopisać do niej kolejne nazwiska. Więcej szczegółów z życia i działalności osób niżej prezentowanych, a także opis dokonań innych – ich
współtowarzyszy walki, znajdzie Czytelnik w KALENDARIUM.

f W 1912 roku stanął w Łukawcu pomnik na cześć, zmarłego kilka miesięcy wcześniej, ks. STANISŁAWA STOJAŁOWSKIEGO. Swą popularność i szacunek wśród
galicyjskiego ludu zaskarbił sobie nieustanną walką o los chłopów na forum sejmu
galicyjskiego oraz na łamach wydawanych i pisemek, a także oryginalnymi, jak na swe
czasy, poglądami. M.in. postulował parcelację wielkiej własności ziemskiej, bezpłatne
szkolnictwo czy wybór hierarchów kościelnych przez wiernych.
i Latem 1910 roku, w 500. rocznicę bitwy pod Grunwaldem w niektórych podrzeszowskich miejscowościach, m.in. w Łukawcu, Jasionce, Trzebownisku, Stobiernej, Krasnem, Palikówce i Strażowie stanęły pomniki (obeliski) grunwaldzkie. Do
XXI wieku przetrwały takie obeliski w JASIONCE i w STOBIERNEJ. Kamień jasionecki,
położony pierwotnie przy gościńcu lubelskim, w 2017 roku uroczyście przeniesiono
i ustawiono koło remizy OSP. Obelisk w Stobiernej stoi obok pomnika na cześć stobierskich ofiar niemieckiego faszyzmu, odsłoniętego w 1969 roku.
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W całym okresie I wojny, do armii austriackiej powołano z naszego terenu ok. 1,5–2 tys.
mężczyzn. Żołnierski los rzucił ich do okopów na Polesiu, Wołyniu, Bukowinie, w Karpatach,
na froncie włoskim i serbskim. W tamte strony trafił m.in. Wincenty Bieniek z Nowej Wsi. Po
drodze, w wiedeńskim atelier pozował do pamiątkowej fotografii wraz ze swym kuzynem. Na
sąsiednim zdjęciu – wykonanym tuż przed wyprawą na front – Janowi Pustelakowi z Zaczernia
towarzyszą jego siostry.
Mimo zakończenia wojny, wciąż
– z karabinem w ręku – przyszło
walczyć o granice odradzającej się
Rzeczypospolitej. Do oddziałów WP
skierowanych do walk z Ukraińcami, potem zaś z bolszewicką Rosją,
trafili m.in. dawni legioniści, a także
inni żołnierze z poboru. Na zdjęciu
poborowi z Trzebowniska, w tym
Ludwik Dodolak i Józef Szczepanik.

W zwycięskiej bitwie warszawskiej 1920 r. uczestniczył też nowowsianin
Stanisław Czyrek (starszy). Szczęśliwie wrócił nad Czarną. Po 1934 r.
i utworzeniu gminy zbiorczej w Trzebownisku był sekretarzem Zarządu
Gminy, także w czasie okupacji hitlerowskiej. Wtedy jako zaprzysiężony
żołnierz AK, pomagał w pozyskiwaniu „lewych” przepustek i kenkart.

Dla chłopaków znad Wisłoka
powołanych do służby zasadniczej w WP, nadarzała
się pierwsza w życiu okazja
wyjazdu na krańce Rzeczypospolitej. Jan Drewniak, rodem
z Łukawca, ożeniony w Łące,
był m.in. ułanem 20. Pułku. 3.
Szwadronu Szwoleżerów, stacjonujących w 1923 r. w Kołodnie niedaleko Krzemieńca
na Wołyniu. Stefan Głowiak
z Łukawca służył zdecydowanie bliżej – w jednostce artylerii w Przemyślu.
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Do powstających się już na początku wojny Legionów trafiła też grupa strzelców z Zaczernia.
Biorąc pod uwagę cały okres działań wojennych,
w I Brygadzie Legionów Polskich walczyło 14
zaczernian, większość skierowano do 3 rzeszowskiej kompanii dowodzonej przez por. Leopolda Lisa-Kulę. Sześciu otrzymało medale za
waleczność, trzech zginęło na polu walki. Z szacunkowych danych wynika, że z frontowych
dróg do domu nigdy nie wróciło łącznie ok. 400
naszych ziomków.
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f Ten obelisk usytuowany na placu przed bramą kościoła w Łące wzniesiono jesienią 1924 roku. W ten sposób łączanie chcieli ocalić pamięć o swych najbliższych –
ojcach, synach, mężach i braciach zabitych i zaginionych
na frontach I wojny światowej oraz w trakcie wojny polsko-bolszewickiej. Lista włożona do butelki i wmurowana
w kamienny obelisk zawierała ponad 100 nazwisk z terenu całej parafii, w tym 40 mieszkańców Łąki. Kilkadziesiąt lat później, 30 sierpnia 1981 r., na frontonie pomnika
z 1924 roku umieszono tablicę z nazwiskami mieszkańców parafii poległych i pomordowanych w czasie II wojny. Na tablicy znalazły się nazwiska 44 osób – mieszkańców Łąki, Łukawca Dolnego. Terliczki i Palikówki.
f W Wólce Podleśnej koło szkoły stoi, przysłonięty zielenią, skromny pomnik na część ofiar tragedii jaka wydarzyła się w tej okolicy w czerwcu 1933 roku. Na fali niepokojów społecznych i protestu chłopów doszło do starcia
manifestujących z siłami porządkowymi II RP. Od policyjnych kul życie stracili Józef Chmiel, Jan Kuras, 17-letnia
Stanisława Tomaka i Stanisław Więcek (wszyscy mieszkańcy Łukawca) oraz Antoni Pietraszek z Wólki. Na tablicy
upamiętniono też nazwiska trzech innych mieszkańców
Wólki pod Lasem zabitych podczas pacyfikacji wsi przez
oddziały niemieckiej żandarmerii 5 maja 1943 roku, w odwecie za pomoc i ukrywanie jeńców rosyjskich. Wtedy
zamordowani zostali: Józef Dubiel, Walenty Kuźniar i Katarzyna Skóra.

g W latach 30. ub. wieku niekwestionowanym liderem nastolatków i dorastającej młodzieży znad Świerkówca i Czarnej,
organizującej się w koła ZMW „Wici”, był Stanisław Szybisty ze
Stobiernej–Krzywego (na zdjęciu ten z lewej). Związał się z „Wici”
po tym jak wydalono go z III klasy rzeszowskiego Gimnazjum za
udział w manifestacji 1-majowej. Wkrótce, Stanisław Szybisty stanął na czele Zarządu Powiatowego „Wici” oraz wszedł do władz
wojewódzkich ZMW „Wici” we Lwowie. Po wrześniu 1939 r. swą
konspiracyjną drogę walki z hitlerowcami zaczynał w Związku Walki
Zbrojnej, przekształconej w AK. Później jednak, bliższa stała się mu
idea walki z faszystami w szeregach przyjaciół z lewicy komunistycznej – w ramach powstających grup Gwardii Ludowej. Szybko
awansował na szczeblu dowódczym; został komendantem GL na
Podkarpacie, zaś od czerwca 1943 pełnił funkcję komendanta Armii Ludowej obwodu krakowsko-rzeszowskiego. Zginął w grudniu
1943 r. w Krakowie.

h W okresie międzywojennym
główną siłą mobilizującą mieszkańców rzeszowskiej wsi do walki o lepsze warunki życia i więcej sprawiedliwości społecznej był ruch chłopski.
Jednym z czołowych działaczy Stronnictwa Ludowego na naszym terenie
był Andrzej Koń z Łąki (ur. 1904 – zm.
1943). Tutejsze koło SL, któremu prezesował, liczyło ponad 60 członków. Z
jego inicjatywy, w 1932 r. na wiec do
Łąki przyjechał przywódca polskich
chłopów, b. premier RP Wincenty
Witos. Andrzej Koń, jako członek
kierownictwa powiatowych struktur
Stronnictwa, współorganizował m.in.
wielki strajk chłopski w 1937 r. W czasie okupacji hitlerowskiej uczestniczył
w ruchu oporu (był przewodniczącym
powiatowej „trójki” politycznej SL
„Roch”).

i Drużyna konna zaczerskich krakusów tuż po
odsłonięciu pomnika na cześć ofiar I wojny. Stanął w 1937 r. obok budynku ówczesnej Szkoły Powszechnej. Na bocznej tablicy wyryto nazwiska 69
poległych w I wojnie mieszkańców wsi. W trakcie
renowacji obelisku, w 1982 roku, do spisu poległych
dodano nazwiska 8 osób zabitych w trakcie II wojny.
Od lat przed pomnikiem odbywają się różne uroczystości patriotyczne, w tym z okazji 11 Listopada.

Pamiątkowe zdjęcie członków sekcji męskiej Związku Strzeleckiego z Zaczernia. Drużyna
podjęła pracę w1930 roku, niebawem powstała sekcja dziewcząt. Strzelcom towarzyszyli:
Stanisław Kluz, kierownik szkoły (z lewej) i Stanisław Jung, kierownik browaru.

GMINNA GALERIA FOTOGRAFII I DOKUMENTÓW

265
f Sierpień – wrzesień 1939 r. Mobilizacją objęto prawie dwustu
mężczyzn z terenu gminy. Najwięcej trafiło do 17 Pułku Piechoty
w Rzeszowie, wałczącego w ramach Armii Karpaty. Na zdjęciu nasi
krajanie tuż przed wyjazdem na front.

g Niezwykłe zdjęcie wykonane zimą 1941 roku w sali szpitala na Szopena w Rzeszowie.
Rannego Bronisława Tomasika
z Trzebowniska, żołnierza konspiracyjnego Związku Walki
Zbrojnej, pilnuje granatowy
policjant. Tomasik aresztowany we wrześniu 1940 r. przez
gestapo, w trakcie przesłuchań
na Jagiellońskiej wyskoczył
z II piętra i doznał licznych złamań. W szpitalu przebywał do
marca 1941 r. Wtedy to koledzy
z podziemia zorganizowali jego
szczęśliwą ucieczkę.

h Rok 1942. Towarzysze broni z konspiracji, b. podoficerowie WP.
W środku Stanisław Pukała, komendant plutonu AK w Zaczerniu,
najliczniejszego w składzie gminnej Placówki „Jabłoń”, z lewej jego
zastępca Michał Kubas. Oficerowie dopiero co zakończyli kolejne
spotkanie szkoleniowe z zakresu posługiwania się bronią.

f Rzeszowska komenda AK zorganizowała własną podziemną produkcję broni,
m.in. w zakładzie ślusarskim Józefa Nędzy
w Staromieściu. W przedsięwzięciu uczestniczyli zatrudnieni tam żołnierze AK, m.in.
Edward Czyrek i Antoni Rybak z Nowej Wsi,
Kazimierz Tomasik i Marian Ćwiok z Trzebowniska, Stanisław Wilk i Bolesław Dziągwa
ze Stobiernej, a także Stanisław Szczepanik
z Trzebowniska, związany z lewicą. Ze staromiejskiego zakładu wywieziono kilka tysięcy sztuk granatów oraz magazynków do
karabinów „sten”. Na zdjęciu wykonanym
ok. 1943 r. od lewej: Antoni Rybak, Stanisław Wilk, Józef Nędza, Bolesław Dziągwa.
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Polacy walczyli na wszystkich frontach II wojny.
Józef Noworul z Zaczernia po kampanii wrześniowej 1939 r. poprzez Węgry i Jugosławię trafił do Syrii i został żołnierzem Brygady Karpackiej. W następnych miesiącach „zaliczył” szlak
Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich,
potem służbę w 3. Dywizji Strzelców Karpackich
(m.in. walki pod Tobrukiem i Gazalą), udział
w kampanii włoskiej, w tym w bitwie pod Monte
Cassino. Pamiątkowe zdjęcia wykonano w Afryce w marcu 1941 r. i w kwietniu 1942 roku:
w okopach koło Aleksandrii (J.N. w środku, najwyższy) oraz w trakcie pustynnego patrolu (J.N.
przy samochodzie drugi z lewej).

Wśród żołnierzy polskich szturmujących klasztor na Monte Cassino był też m.in. Jakub Gębski z Terliczki. Do kraju wrócił w 1947 roku.
W mundurze „Karpatczyka” pojawił się przed
rzeszowskim Gimnazjum na 3 Maja, gdzie uczył
się jego syn Stanisław. Ów fakt odnotowano
skrzętnie w papierach gimnazjalisty i bacznie go
obserwowano, aż do czasu matury.

Inny żołnierz gen. Andersa, Jan Tomasik z Trzebowniska (na zdjęciu z lewej), powróciwszy po wojnie nad Wisłok, niewiele opowiadał o frontowych
przeżyciach. Nie bez powodu. Z fragmentarycznych wspomnień wynikało,
iż służył w jednostce komandosów, wykonujących zadania dywersyjne. Za
żołnierskie zasługi odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych, w tym za
udział w bitwie o Monte Cassino.
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f Zdjęcie wykonano w Trzebownisku na początku
wojny – z udziałem wszystkich dorosłych mężczyzn
z rodziny Kogutków. Z racji przedwojennej działalności politycznej Józefa Kogutka (na zdjęciu w białej koszuli) w szeregach opozycji komunistycznej
oraz jego roli w organizacji podziemnego ruchu
oporu był on przez całą wojnę poszukiwany przez
gestapo. Bezskutecznie. Tytułem zastraszenia i odwetu, w lutym 1943 r. hitlerowcy aresztowali całą
jego rodzinę. Wypuszczono tylko kilkunastoletniego Henryka. W obozach zamordowano ojca Jana
i pozostałych, uwiecznionych na fotografii, braci:
Piotra, Kazimierza i Józefa. Matka Maria, doznawszy piekła Oświęcimia i Ravensbrűck, w 1945 r.
powróciła do domu.

h Mimo, iż jakość zdjęcia dyskwalifikuje jego publikację, to nie może go w tej galerii zabraknąć. Wykonane zostało na spotkaniu konspiracyjnym żołnierzy AK Placówki „Jabłoń”
w szklarni Stanisława Zająca w Jasionce.

h Jan Bieniek z Nowej Wsi jako żołnierz konspiracji przyjął pseudonim „Pantera”. W jego charakterze
i działaniu było bowiem wiele cech zwinnego, dzikiego czworonoga, potrafiącego przechytrzyć przeciwnika. Przykładów na to można by znaleźć wiele
– zarówno wtedy, kiedy Bieniek dowodził plutonem
czterdziestu żołnierzy AK, wówczas gdy przyszło
mu współpracować z ludźmi podziemia z kręgu
BCh i GL, jak i wtedy gdy musiał przetrwać gehennę
łagru i syberyjskiej tułaczki.

f 8 lipca 1943 roku mieszkańcy gminy zostali
poruszeni kolejnym dramatem, tym razem sąsiadów ze Stobiernej. Podczas pacyfikacji wsi niemieccy siepacze zmasakrowali i rozstrzelali 17 osób,
w tym wszystkich mężczyzn o nazwisku Szybisty.
W zgliszczach rodzinnego domu Stanisława Szybistego spalono jego rodziców – osiemdziesięcioletnich staruszków. Zaraz po pacyfikacji, szczątki Wiktorii i Józefa Szybistych zebrano do prowizorycznej
skrzyni i potajemnie zakopano w rogu ogrodu.
Pozostałych rozstrzelanych w 1943 r. pochowano
w zbiorowej mogile pod Olszynką. Współcześni
stobernianie oddają cześć swym przodkom; stale
płoną tu znicze, składane są kwiaty.
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g W Łukawcu powstała „piątka” AK – Szare Szeregi. W kwietniu 1943 r. jeden z nastoletnich żołnierzy Tadeusz Lech wpadł w szpony gestapo; okrutnie torturowany wygadał się o kolegach. Wkrótce
do rzeszowskiego więzienia na Zamku trafili dwaj następni młodzi konspiratorzy: Bogusław Szuberla
i Bolesław Wiercioch (w obozowym pasiaku – zdjęcie powojenne). Cała trójka przyjaciół znalazła się
w obozie śmierci w Oświęcimiu, a potem w Buchenwaldzie. Szuberla tak to wspominał: – Jeszcze na
Zamku przez „telefon”, czyli ustępowe rury, usłyszałem głos Bolka z sąsiedniej celi. Mówił, że go bito,
pytano o ulotki i naszą organizację. Miał pretensje do Tadka, że nas „sypnął”, choć później w obozie,
okazało się, że on właśnie nam pomógł, może nawet przyczynił się do uratowania nam życia i że
w ogóle wszyscy trzej byliśmy sobie potrzebni w tej niedoli…

W czerwcu 1944 r., na dwa miesiące przed wyzwoleniem, na
rzeszowskich murach, pojawiło się obwieszczenie niemieckiego
sądu o skazaniu na karę śmierci 16 Polaków. W tej grupie był
m.in. Franciszek Bereś z Trzebowniska. Jako współorganizator
lewicowych struktur ruchu oporu (PPR i GL) przez całą okupację
ukrywał się uchodząc przed aresztowaniem. Wpadł w szpony gestapo w kwietniu 1944 r., gdy front był tuż, tuż. Otrzymał wyrok
śmierci. Razem z Franciszkiem aresztowano też jego żonę Anielę,
która przez obozy w Pustkowie i Oświęcimiu, w ostatnich miesiącach wojny trafiła do obozu koncentracyjnego Ravensbrück.

f Aniela Bereś ostatnie tygodnie wojny spędziła
wraz z czwórką więźniarek, rodem z Trzebowniska
i Stobiernej, w pieszych konwojach eskortowanych przez niemieckich żołdaków w głąb Rzeszy,
a następnie w barakach obozu koncentracyjnego
Ravensbrück. Wszędzie wokół leciały bomby zrzucane przez aliantów na cele strategiczne wroga.
Wybawieniem z tego piekła stały się białe autobusy
z czerwonym krzyżem na dachu podstawione przez
Szwedzki Czerwony Krzyż. Stało się tak dzięki temu,
że Himmler sprzedał Szwedom za złoto 15 tys.
więźniarek, które zaraz potem trafiły do szwedzkich
sanatoriów. Stamtąd pochodzi publikowane zdjęcie:
Aniela Bereś stoi z tyłu z lewej. Do domu wróciła
w grudniu 1945 r.
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3 sierpnia 1944 roku na cmentarzu parafialnym
w Staromieściu odbył się zbiorowy pogrzeb 12
mieszkańców Trzebowniska i 2 z Nowej Wsi,
którzy zginęli w trakcie walk frontowych. Siedem
osób pochowano we wspólnej mogile, pozostali
spoczęli w grobach rodzinnych (nazwiska –
patrz w KALENDARIUM). Na zdjęciach: kondukt
żałobny w drodze do staromiejskiego kościoła.
Autorem zdjęć był Jan Robak; fotografie pochodzą ze zbioru K. Wcisło.
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Mimo wyzwolenia wsi nad Wisłokiem,
wojna wciąż trwała. 15 września 1944 r.
ogłoszono pobór do jednostek organizowanej – także na naszym terenie – II Armii Wojska Polskiego. Żołnierski mundur
przywdział też 20-letni Mieczysław Chmiel
z Nowej Wsi. Po przeszkoleniu został
kierowcą amerykańskiej ciężarówki „studebaker”. W kwietniu 1945 r. szczęśliwie
przebył Operację Łużycką, w której Armia straciła co piątego żołnierza, potem
uczestniczył w Operacji Praskiej. Po rozwiązaniu II AWP znalazł się w szeregach
Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Jednostka KBW, w której służył, zabezpieczała przed szabrownictwem obiekty na
tzw. Ziemiach Odzyskanych, w okolicach
Wrocławia.

W 1967 roku, staraniem koła kombatantów i z ich składek obok szkoły w Trzebownisku stanął pomnik Waki i Męczeństwa, upamiętniający śmierć 25 mieszkańców wsi, poległych i pomordowanych
w czasie II wojny.

Tuż po wyzwoleniu, w sierpniu 1944 roku, na parafialny cmentarz
w Stobiernej przeniesiono szczątki Wiktorii i Józefa Szybistych,
zastrzelonych i spalonych przez hitlerowców w lipcu 1943 roku
i potajemnie zagrzebanych w rogu rodzinnego ogrodu.
W 1969 roku, podobny monument odsłonięto obok szkoły w Stobiernej.
Widnieje na nim tablica z nazwiskami 50 mieszkańców – bezpośrednich ofiar
II wojny. Na placu przed pomnikiem spotykają się m.in. młodzi stobierzanie
uczestniczący w okazjonalnych imprezach środowiskowych, choćby w ramach przemarszu orszaku Trzech Króli. Zdjęcie wykonano w 2017 roku.

GMINNA GALERIA FOTOGRAFII I DOKUMENTÓW

271

Pamięć o przodkach – ofiarach wojen, tych z pierwszej linii, ale i tych, których okrutna śmierć dosięgła jakby przez przypadek, to patriotyczny obowiązek i wyraz obywatelskiej postawy. Krzewienie takich wartości to stały element działalności wychowawczej realizowanej wśród dzieci i młodzieży
naszej gminy. Publikowane fotografie wykonano przed pomnikiem w Zaczerniu oraz przed zbiorową mogiłą pomordowanych przez faszystów
mieszkańców Stobiernej; zdjęcia ilustrują obchody zorganizowane w lipcu 2013 r. i 2018 r., w rocznicę tragedii z 1943 roku.
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WIERNI WIERZE OJCÓW.
KOŚCIÓŁ WCZORAJ I DZIŚ

S

ześćset lat zorganizowanego osadnictwa na naszym terenie to zarazem sześć wieków działalności kościoła rzymskokatolickiego. To dzięki dokumentom zgromadzonym w kościelnych archiwach znamy najważniejsze fakty naszego kalendarium,
zwłaszcza te najodleglejsze, zaś sakralne rekwizyty i przydrożne kapliczki to często najstarsze materialne zabytki, które doczekały XXI wieku. Przez czterysta lat działały tutaj
jedynie 3 parafie: łącka, zaczerska i staromiejska, w 1789 roku dołączyła do nich parafia
stobierska. Historię siedmiu nowych wspólnot parafialnych otwierają daty zapisane dopiero po roku 1945. Po szczegóły odsyłam do KALENDARIUM. W tym miejscu, o przeszłości i współczesności niech opowiadają zdjęcia.

Parafią matką dla całej północnej strony okolic Rzeszowa był kościół staromiejski (powołany ok. 1374 r.). W lutym 1409 roku erygowano parafię w ŁĄCE. Obejmowała najpierw 5 osad: Łąkę, Łukawiec, Palikówkę, Stobierną i Terliczkę. Wkrótce dołączyły: Wólka
pod Lasem, Pogwizdów oraz przysiółki obecnej Jasionki – Grond i Gęsiówka. W 1789 r.
usamodzielniła się Stobierna obejmując też Wólkę i jasioneckie przysiółki. Obecny kościół
murowany pw. św. Onufrego poświęcono w 1744 r.; wcześniej funkcjonowały skromne
świątynie drewniane: kościół pw. św. Marcina (1409–1694), a następnie pw. św. Jadwigi
(1694–1748). Na jednym ze zdjęć prezentujących wnętrze łąckiej świątyni – uczestnicy
mszy jubileuszowej odprawionej z okazji 600-lecia parafii. Mszę celebrował ówczesny sufragan rzeszowski ks. bp Kazimierz Górny.
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Za datę powstania parafii pw. Narodzenia NMP w ZACZERNIU uważa się dzień 29 czerwca 1439 r., kiedy to dziedzic Rzeszowa wydał akt uposażenia tutejszego kościoła. Kościół
zaczerski działał już bowiem od kilkudziesięciu lat, podlegając plebanowi w Staromieściu.
W obręb pierwotnej parafii w Zaczerniu (Saczyrna) wchodziły też Jasiennik (południowa
część obecnej wsi Jasionka) i „Slopyska” (przyszła Nowa Wieś) oraz dwie wole puszczańskie: Wysoka i Szlachciana Wola (późniejszy Głogów Młp.). Zaczerska społeczność parafialna współistniała obok wspólnoty wiernych prawosławnych w Wysokiej (Głogowskiej)
gdzie mieszkali Rusini Schizmatycy. Mieli własną cerkiew; jej resztki dotrwały do XIX wieku.
W lesie wysockim, zwanym ruskim lasem, jeszcze w 1960 roku, stał krzyż na miejscu dawnego ruskiego cmentarza. Pierwsze zaczerskie kościoły były skromne – drewniane, kryte
słomą. Dopiero w 1803 roku, zdecydowano o wzniesieniu solidnej murowanej świątyni.
Obiekt ten wielokrotnie potem rozbudowywany i modernizowany, stanowi dziś chlubę zaczerskiej wspólnoty.
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W STOBIERNEJ, po zmianie koryta Wisłoka, który zagrodził wiernym drogę do parafii
w Łące, zdecydowano o utworzeniu samodzielnej wspólnoty. Do nowej parafii pw.
Niepokalanego Serca NMP weszli też wierni
z Wólki pod Lasem, przysiółków Grond oraz
Gęsiówka a także z Krzywego, który wcześniej podlegał Nienadówce. Na górce stanął
drewniany kościółek ufundowany przez właściciela dóbr sokołowskich. Obok drewnianej
świątyni zlokalizowano przykościelny cmentarz (patrz wycinek mapy z 1849 r.). Dopiero
sto lat później plac pod nowy duży cmentarz
parafialny wytyczono przy drodze na Medynię. W trakcie świąt wielkanocnych 1890 r.,
od strzału z moździerza kościołek zapalił się
i kompletnie spłonął. Natychmiast przystąpiono do odbudowy; w ciągu kilku lat stanął
murowany okazały obiekt. W ostatnich latach
został zmodernizowany, a polichromie gruntownie odnowione. Chlubą stobierskiej świątyni jest m.in. ambona o niepowtarzalnym
wystroju łodzi rybackiej oraz liczne bezcenne
figurki, w tym Matki Boskiej Różańcowej,
przeniesionej z pierwszej, strawionej przez
ogień, świątyni; jej autorstwo przypisuje się
mistrzom z pracowni Wita Stwosza.
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Jesienią 1945 r. dzięki wsparciu
rodaka bpa Wojciecha Tomaki,
erygowano parafię pw. św. Wojciecha i Niepokalanego Poczęcia NMP
w TRZEBOWNISKU. Stało się tak
po 550-letniej przynależności trzebowniczan do parafii w Staromieściu. Wkrótce zakończono główne
prace budowlane przy kościele
na Zadworzu, stwarzając warunki do odprawiania liturgii. Obecny
swój kształt świątynia otrzymała
w 2000 roku, po wydłużeniu obiektu
o 14 m i wzniesieniu drugiej wieży.
W 2015 roku wspólnota uroczyście
obchodziła jubileusz 70-lecia parafii. Mszę jubileuszową celebrował
ordynariusz rzeszowski ks. bp Jan
Wątroba. Towarzyszyli mu trzebowniscy proboszczowie z lat XXI wieku:
na zdjęciu z lewej – ks. Władysław
Kret, z prawej – ks. Zygmunt Mularski oraz proboszcz od 2009 roku
ks. Ryszard Miśniak.

Ordynariusz przemyski dekretem z 11 czerwca 1966 r. powołał parafię pw. św. Stanisława Kostki w JASIONCE, obejmującą tzw. część zaczerską.
Rolę parafialnego kościółka pełniła skromna kaplica sióstr służebniczek starowiejskich. W 1979 r. w skład parafii weszła Tajęcina, zaś Grond,
Gęsiówka i Kamionka dopiero w styczniu 1995 r. Te fakty zdopingowały społeczność do budowy dużego kościoła. Jego poświecenie nastąpiło
w czerwcu 2002 r.
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W lipcu 1978 r. ordynariusz przemyski ks. bp Ignacy Tokarczuk erygował parafię pw. Miłosierdzia Bożego
w ŁUKAWCU GÓRNYM; dekret ten
czekał na oficjalną akceptację ówczesnych władz państwowych aż do
roku 1983. Nabożeństwa odbywały
się w adaptowanych pomieszczeniach prywatnego domu. Na bazie
tej kaplicy w kwietniu 1978 r. przystąpiono do wznoszenia kościoła.
Prace kontynuowano mimo negatywnych decyzji władz i kilkakrotnych nakazów rozbiórki obiektu.
Mimo wszystko, w 1983 r. biskup
przemyski konsekrował ołtarz w nowej świątyni.

Wierni z NOWEJ WSI, przez wieki przydzieleni do
dwu parafii (staromiejskiej, potem trzebowniskiej
oraz do zaczerskiej), też marzyli o własnej parafii,
jakby jednoczącej wiejską społeczność. Pierwszym
ku temu krokiem stała się budowa świątyni; prace
podjęto w maju 1987 r. Rok później, 1 lipca 1988 r.
ukazał się dekret o ustanowieniu parafii pw. Dobrego Pasterza w Nowej Wsi. Uroczystą Pasterkę
1988 urządzono już we własnym kościele, choć
roboty przy nim wciąż jeszcze trwały. Pierwszym
– i wciąż jedynym – proboszczem nowej parafii
został ks. Kazimierz Żak. Na zdjęciu wraz z grupą
duchownych celebrujących mszę jubileuszową
z okazji 25- lecia nowowiejskiej parafii.
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g Od sierpnia 1980 r. w prowizorycznej kaplicy w WÓLCE PODLEŚNEJ co niedzielę duchowni ze
Stobiernej odprawiali dwie msze.
W niedługim czasie przystąpiono
do budowy świątyni z prawdziwego zdarzenia. Jej poświecenie miało miejsce w listopadzie 1982 r.,
choć prace wyposażeniowe trwały
jeszcze dobrych kilka miesięcy.
W czerwcu 1983 roku erygowano
parafię o nazwie parafia pw. św. Jadwigi Królowej w Wólce Podleśnej.

h Świątynia w TERLICZCE, wybudowana w latach 1984–1994, mieści w sobie jakby dwa kościoły. Zlokalizowany na piętrze kościół górny
nosi nazwę Matki Bożej Fatimskiej.
Pod takim też wezwaniem, 25 maja
1992 r. ustanowiono parafię w Terliczce. Natomiast urządzony na
parterze kościół dolny poświęcony
jest Ojcu Pio. W 1999 roku, zaraz po
jego beatyfikacji, do kościoła wprowadzono relikwie świętego. Parafia
przyjęła więc wezwanie Matki Bożej
Fatimskiej i św. Ojca Pio.

29 czerwca 1990 r., po sześciu latach intensywnej pracy oraz niemałych wyrzeczeń materialnych, wierni z ŁUKAWCA DOLNEGO doczekali swego święta. Ordynariusz przemyski poświecił kościół filialny. Choć przy świątyni stały jeszcze rusztowania, dzieło ich głębokiej wiary prezentowało się imponująco. Ponad 10 lat później
powstała samodzielna parafia pw. św. Piotra i Pawła w Łukawcu Dolnym.
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Życie parafii rzymskokatolickich nie ogranicza się do rytuału sprawowanego w obrębie kościelnych murów. Zgodnie z wiekową
tradycją wierni manifestują swą wiarę udziałem w uroczystościach plenerowych jakże pięknie wpisujących się w wiejski krajobraz.
Poniżej fotoreportaż z kościelnych świąt i imprez jakie niesie religijny kalendarz. Na początek przygotowania do Świąt Wielkanocnych – trwa Niedziela Palmowa w Zaczerniu, dalej palmy z Nowej Wsi, potem z Łukawca Dolnego i Stobiernej.
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Niedziela Palmowa w Nowej Wsi.
g

Stobierna, tutaj palmy sięgają nawet
3 metrów.

Łukawiec Dolny,
rok 2007.
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Drogi Krzyżowe uliczkami Nowej Wsi oraz Stobiernej.

Trwa nabożeństwo wielkopostne Gorzkie Żale w kościele w Łukawcu Górnym
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Strażackie warty przy Grobie Pańskim to wiekowa tradycja; obrazki
z kościołów w Stobiernej, Zaczerniu
oraz w Łące.
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Wielka Sobota i tradycyjne święcenie pokarmów wielkanocnych w kościele pw. św. Onufrego w Łące i w parafii pw. Narodzenia NMP
w Zaczerniu.
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Czy poznajecie swe Babcie i Dziadków?

Rok. 1932. Gościem dzieci przystępujących
do I komunii w Łące był sam biskup przemyski
ks. Franciszek Barda. Z lewej siedzi ks. Józef
Sołtysik, kończący swa służbę w tej parafii.
Jego następcą był ks. Andrzej Ostrowski,
widoczny na zdjęciu z roku 1942 .

Zdjęcie pochodzi sprzed I wojny. Do komunii przystąpiły dzieci z zaczerskiej rodziny Puców.

i Na tle murów kościoła parafialnego w Staromieściu stanęły do wspólnej komunijnej fotografii dzieci ze szkoły powszechnej w Trzebownisku, rocznik 1926.
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W dniu pierwszej komunii
dzieci ze szkoły w Zaczerniu.
Rok 1934, w środku zaczerski
proboszcz ks. Jan Guzy. Z prawej siedzi ówczesny kierownik
SP Stanisław Kluz.

g Maj 1944 r. Po raz ostatni dzieci z Trzebowniska przyjmowały I komunię w staromiejskiej świątyni. Do wspólnego zdjęcia zasiedli z nimi: ks. Józef
Czyż, wtedy wikariusz, i nauczycielka Wiktoria Brandys. Rok później, trzebowniczanie otrzymali swoją
parafię na czele z ks. Czyżem.

Rok 1946, jest już po strasznej wojnie. Także na dziecięcych buziach
więcej uśmiechu. Uczniowie klasy II z Nowej Wsi. Obok proboszcza ks. Jan Guzego z zaczerskiej
parafii, kierowniczka nowowiejskiej
szkoły Zofia Hołówko oraz Helena
Wiśniewska.
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Łąka, ok. roku 1955. Do komunii
dzieci poprowadził ks. Józef Nalepa.

i Lata siedemdziesiąte, Trzebownisko. Do wspólnego komunijnego zdjęcia stanęły dziewczęta i chłopcy z Nowej Wsi.
Towarzyszył im proboszcz parafii w Trzebownisku ks. Henryk
Piesowicz.

Wyjęte z archiwum zdjęcie z uroczystości I komunii w Jasionce. Końcówka lat 70. Od kilku
lat proboszczem był tu
ks. Józef Słysz.
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f W Stobiernej gromadka dzieci
przystępujących do I komunii była
i jest szczególnie liczna; wszak
kumuluje dwie klasy – z „jedynki”
i z „dwójki”, a także, do lat siedemdziesiątych, grono uczniów z terenu
jasioneckiej Gęsiówki. Rok 1971,
na pamiątkowej fotografii wśród
dziewcząt ks. Mieczysław Szewczyk
(w okularach), długoletni stobierski
proboszcz, dziekan sokołowski, oraz
ks. Wojnar.

i Wreszcie na swoim. Nowowsianie mają jedną wspólną parafię. Od
początku przewodził jej ks. Kazimierz Żak. Zdjęcie z przełomu wieków.

Pierwszym proboszczem parafii w Łukawcu Górnym był ks. Stanisław Jezierski. Również dla niego przystąpienie do
I komunii kolejnego rocznika młodych łukawian było sporym przeżyciem. Fotografię wykonano w roku 2005.
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Jasionka. Na procesji Bożego Ciała zbiera się niemal cała wieś.

Nowa Wieś w roku 2017, na zdjęciu obok wspomnienie procesji z roku 2008.
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Dziewczęta ze Stobiernej.

Równie oryginalnie prezentują się ich rówieśnice z Zaczernia.

Procesja Bożego Ciała kroczy przez Łukawiec.
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h Trzebownisko. Przed laty
kwiaty na tej drodze sypały
mamy, dziś to samo robią ich
pociechy.

f Także kolejne pokolenie
trzebowniskich
strażaków
towarzyszy drodze Świętego
Sakramentu.

g Także w roku 2017
stobierska procesja podążała w kierunku Krzywego.
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h Te zabytkowe figurki z kościoła w Stobiernej
obnoszone są dróżkami sołectwa od ponad stu lat.

f Jest już tradycją, że jeden z ołtarzy na drodze
procesji Bożego Ciała w Nowej Wsi przygotowują
strażacy z OSP.

W Jasionce jeden z ołtarzy zwykle stoi obok dawnej kaplicy, która przez wiele lat pełniła rolę parafialnego kościółka.
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W niektórych środowiskach parafie są organizatorami letnich
festynów dostępnych dla ogółu. W Nowej Wsi imprezę taką
nazwano „Wakacje z Bogiem”, w Łukawcu jest to „Piknik parafialny”.
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Pierwsze
dożynki
parafialne
w Trzebownisku urządzono tuż
po powołaniu parafii w latach 40.
Przyjęło się, iż centralny wieniec
dożynkowy zawsze przynoszą gospodynie seniorki. Zdjęcie pochodzi z roku 2011. Tuż obok fotografia wykonana w roku 2017.

g Dożynki parafialne w Nowej Wsi. Roli starosty i starościny uroczystości podjęli się małżonkowie Krystyna i Jan Czyrkowie. Pan Jan od 2006 roku jest wiceprzewodniczącym Rady
Duszpasterskiej.
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Kontynuacją
świętowania
plonów po uroczystościach
Matki Boskiej Zielnej są tradycyjne gminne dożynki na
które zjeżdżają grupy dożynkowe z poszczególnych
sołectw. W roku 2017 miejscem tej imprezy była Wólka
Podleśna. Uroczystości zainaugurowała msza w intencji
rolników w kościele pw. św.
Jadwigi Królowej.
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Wspomnienie dożynek parafialnych
w Trzebownisku z roku 2003.

h Wieńce uwite przez nasze gospodynie są atrakcją różnych regionalnych przeglądów i konkursów
dożynkowych. W 2011 roku wieniec zaprezentowany przez panie z Jasionki na imprezie w Radomyślu
Wielkim zajął drugie miejsce w kategorii wieńca religijnego.

f Idą święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Młodzi z nowowiejskiego zespołu CARITAS zaglądają do
osób starych i samotnych. Zanoszą najlepsze życzenia i świąteczną paczkę.
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Na tę noc czeka się cały rok. Pasterka 2015 w kościele
parafialnym pw. Niepokalanego Serca NMP w Stobiernej.

W maleńkiej kaplicy na Krzywem też słychać kolędy.

Dla dzieciaków największą atrakcją jest bożonarodzeniowa szopka, także w sanktuarium w Terliczce.
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Przed świętami 2016 zakończono renowację zabytkowego ołtarza głównego w kościele parafialnym w Zaczerniu. Tym samym dobiegła końca kilkuletnia akcja kolejnego gruntownego odnowienia ołtarzy i polichromii tej ponad dwustuletniej świątyni.

Gdy rodzice cieszą oczy pięknie odnowionym ołtarzem, zaczerskie dzieci spotykają się przy bożonarodzeniowej szopce.
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Trwa świąteczne nabożeństwo przed ołtarzem św. Ojca Pio w Terliczce.

Od lat, szczególną uwagę przykuwa ruchoma szopka w Łukawcu Górnym. Jej twórcą jest miejscowy artysta ludowy, rzeźbiarz Józef Chorzępa.
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To już tradycja, że niektóre uroczyste nabożeństwa uświetniają koncerty miejscowych zespołów wokalnych i muzycznych. Tak jest choćby w Stobiernej. W Zaczerniu popisuje się m.in. miejscowa orkiestra dęta oraz jej solista Kazimierz Puc.
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Jeszcze kilka tygodni po bożonarodzeniowych świętach na okazjonalnych spotkaniach opłatkowo-noworocznych zbierają się poszczególne organizacje i grupy zainteresowań. Często imprezom tym towarzyszą chwile wspólnego kolędowania. Zaś najmłodsi mają okazję aby zaprezentować
swe umiejętności aktorskie i wokalne występując w różnych spektaklach jasełkowych. Scenki sfotografowane obok oraz na następnej stronie miały
miejsce w Trzebownisku, w Nowej Wsi i w Zaczerniu. Sporym wydarzeniem jest również gminny koncert kolęd i pastorałek z udziałem naszych
największych chórów i grup śpiewaczych. Publikowane zdjęcie przypomina przegląd zorganizowany w roku 2016 w terlickim sanktuarium.

GMINNA GALERIA FOTOGRAFII I DOKUMENTÓW

301

302

TRZEBOWNISKO – ODKRYWAMY DZIEDZICTWO

Staraniem nauczycielek szkoły podstawowej nr 1 w Stobiernej od 2017 roku w dniu 6 stycznia uliczkami Stobiernej kroczy orszak Trzech Króli.
To nowa tradycja, która ma szansę zagościć również w sąsiednich parafiach.
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Fotograficzną galerię różnych kolorowych imprez i uroczystości przygotowywanych w poszczególnych parafiach kończy scenka, którą spotkać
można jedynie w zaczerskiej świątyni z okazji obchodów kolejnej rocznicy 11 listopada. Jej bohaterami są żołnierze Podhalańczycy. Po uroczystej
mszy, w towarzystwie zaczerskiej orkiestry oraz wiernych, defilują przed pomnik ofiar wojen, gdzie celebrowany jest apel poległych oraz składane
są kwiaty.
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W SŁUŻBIE WIARY I LUDZIOM
Kroniki dokumentujące 600 lat działalności na naszym terenie kościoła rzymskokatolickiego wymieniają nazwiska ogółem ok. 120 proboszczów z poszczególnych parafii. Najpierw były
to 3 parafie, od końca XVIII wieku – 4, obecnie – 11. Z tej ziemi wyszła też liczna grupa ludzi
Kościoła, którzy jako księża diecezjalni, bracia oraz siostry zakonne powołani zostali do służby
duchownej w kraju i daleko poza jego granicami. Drobiazgowe wyliczenia wskazują, że powołania kapłańskie oraz zakonne otrzymało w sumie ok. 130 naszych ziomków, najwięcej rodem
z Zaczernia (ok. 30) oraz z Łukawca i z Łąki. Przypomnę tylko niektóre nazwiska.

h Ksiądz biskup WOJCIECH TOMAKA (1875–1967). Przez 34 lata był biskupem przemyskim. Do ostatnich swych dni pielgrzymował po parafiach diecezji, i przy każdej nadarzającej się okazji zajeżdżał do rodzinnego Trzebowniska.
Jego imię nosi dziś Szkoła Podstawowa w Trzebownisku.

f Ksiądz infułat WALENTY BAL (1920–2002). Pochodził z Jasionki. Organizator duszpasterstwa akademickiego w Rzeszowie, bezkompromisowy obrońca Kościoła w czasach PRL, dziekan. Był kapelanem Towarzystwa Miłośników
Lwowa. Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa.
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f Ksiądz historyk WAWRZYNIEC PUCHALSKI (1842–1920). W latach 1875–1893 był proboszczem łąckim. Najtrwalszym i najcenniejszym śladem jego pobytu są dokonania pisarskie.
Jego „Drobne dzieje Łąki” wydane w 1892 roku w Krakowie wciąż są dziełem aktualnym i wartościowym. Zebrane i odnotowane fakty oraz dokumenty o całej naszej okolicy od czasów średniowiecza pozostają jedynym źródłem wiedzy historycznej o naszych przodkach.

h Ksiądz budowniczy STANISŁAW NYRKOWSKI
(1857–1897). Od roku 1884 roku proboszcz w Stobiernej. Po tragicznym pożarze drewnianej świątyni,
podjął się dzieła budowy nowego murowanego kościoła. W lach 1890–1892 powstał obiekt sakralny,
pięknie wyposażony, świecący swym blaskiem na całą
okolicę. W dowód wdzięczności, parafianie ufundowali
pamiątkową tablicę wmurowaną obok ołtarza głównego.

f Ksiądz żołnierz JÓZEF CZYŻ (1908–1985). Pierwszy proboszcz w Trzebownisku. W okresie okupacji
hitlerowskiej jako wikariusz w Staromieściu został
zaprzysiężonym żołnierzem Armii Krajowej; kapelan
obwodu i bliski współpracownik kpt. Łukasza Cieplińskiego. Przechowywał tajne archiwum AK. Po wyzwoleniu, w październiku 1945 r. został proboszczem
w nowej parafii w Trzebownisku. Od 1948 r. ukrywał
się przed UB. Wrócił w Rzeszowskie po Październiku 56; kierował parafią w Przybyszówce.
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Ksiądz społecznik JAN GUZY (1891–1971). Kierował parafią w Zaczerniu przez 40 lat, w okresie 1925–1965. Był przykładnym kapłanem, znakomitym organizatorem i działaczem społecznym a także zaradnym gospodarzem. Inicjował
działalność różnych organizacji środowiskowych, wspierał liczne akcje i inwestycje na rzecz wsi, m.in. elektryfikację.
Prześladowany przez okupanta hitlerowskiego. W roku 1964, z okazji jubileuszu 50-lecia kapłaństwa, życzenia złożył
mu osobiście ks. bp Wojciech Tomaka (patrz zdjęcie).

Wśród budowniczych kościoła w Nowej Wsi i organizatorów samodzielnej parafii był łącki wikariusz ks. Kazimierz Żak. 3 lipca 1988 r. wierni wprowadzili Go do kaplicy zastępującej kościół, jako nowo mianowanego proboszcza parafii Nowa Wieś. W gminie Trzebownisko jest dziś (grudzień
2020 r.) proboszczem o najdłuższym trzydziestoletnim stażu, zaś nowowiejska parafia należy do wspólnot wyróżniających się pod względem różnorodności form religijnego zaangażowania wiernych.
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Ksiądz misjonarz KAZIMIERZ BOJDA z Nowej Wsi, członek
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Od
1974 roku jest misjonarzem w Australii i Oceanii. – Gdyby
nie Kościół – mówi – Polonia by się rozpierzchła. Polski
ksiądz ożywia narodową świadomość tych ludzi, kwitnie
życie kulturalne, zbierają się zespoły, działają harcerze,
spotykają się kluby seniorów…

Ksiądz poeta JAN KALINKA (1946–2010), pierwszy proboszcz w Wólce Podleśnej, do roku 2003. Pozostawił setki pięknych wierszy zebranych m.in.
w tomiki: „Widok pielgrzymkowy”, „Jak cienka jest ta zasłona”, „Musiało boleć”, „Gdyby wszystko było proste”. W kwietniu 2014 roku, w czasie
spotkania w wólczańskim kościele, promującego kolejny tomik wierszy ks. Jana zatytułowany „Ósmy kosz okruchów”, znana poetka Dorota Kozioł
podkreśliła; – Nie pisał po to, żeby dostawać nagrody. Ta poezja, podobnie jak i całe jego życie, była potrzebna nie tylko wielkim, wybranym, ale
maluczkim, potykającym się o kamień, zaplątanym w ciernie, z garbem na grzebiecie i na sumieniu…
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WĘDRÓWKA PO WIEJSKICH CMENTARZACH

J

akże dobitnym świadectwem
naszej tożsamości i naszych
korzeni są cmentarze. Nagrobne tabliczki i napisy składają się na rejestr obywateli,
którym dane było współtworzyć
dorobek danej społeczności.
Rejestr ten jest wciąż żywy, albowiem kalendarz wprowadza
doń kolejne wpisy. I tak bywa od
pokoleń. Proponujemy krótką
wędrówkę po cmentarzach rozsianych w obrębie gminy Trzebownisko. Wszystkie one mają
dziś status cmentarzy parafialnych.

Przez wieki, zmarłych mieszkańców osad grzebano tuż przy parafialnych kościółkach –
w Zaczerniu, w Łące oraz w Staromieściu. Dopiero austriacki zaborca nakazał utworzenie
cmentarzy nieco oddalonych od ludzkich zabudowań. Najwcześniej, bo już w 1755 roku
stało się tak w Zaczerniu. Czynny jest do dziś; jego teren był kilkakrotnie powiększany;
w wielu miejscach chowa się już trzecie pokolenie zmarłych. Ten fakt sprawia, iż jest to
dziś jedna z najstarszych czynnych nekropolii na Podkarpaciu. Plac przy zaczerskim kościele zarezerwowano wyłącznie dla członków rodziny Jędrzejowiczów – właścicieli dóbr
w Zaczerniu, Jasionce i w Staromieściu. Część spoczywa w indywidualnych grobowcach,
część zaś z kaplicy grobowej Jędrzejowiczów, wybudowanej w 1892 roku. Dotąd, w kaplicy złożono prochy siedmiu członków rodu.
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Obecny cmentarz w Łące sięga roku 1833 roku. Już
wtedy został ogrodzony, zadrzewiony i zabezpieczony
fosą przed zwierzętami. W połowie XIX wieku w centrum cmentarza stanęła murowana kaplica; są w niej
pochowani proboszczowie łąccy: ks. Franciszek Miklaszewski, ks. Andrzej Ostrowski, ks. Józef Nalepa
i ks. Wojciech Litwin, a także m.in. kapelan Zakładu
Sióstr Opatrzności Bożej ks. Wojciech Bielawski. Łącka nekropola jest miejscem wiecznego spoczynku
kilku tysięcy mieszkańców z terenu całej ówczesnej
parafii, wsi: Łąka, Łukawiec, Terliczka i Palikówka.
Przy alejce prowadzącej do nowej kaplicy cmentarnej
jest grób Józefa Ślisza, wicemarszałka Senatu w latach
1989–1993.

Z zachowanych map katastralnych wynika,
iż cmentarz w STOBIERNEJ przeniesiono
w nowe miejsce (przy drodze na Medynię)
w drugiej polowie XIX wieku bądź dopiero
z chwilą oddania nowego murowanego kościoła w 1890 roku. Po najstarszej części
tej nekropoli, na której chowano parafian
ze Stobiernej, ale też z Wólki oraz jasioneckiej Gęsiówki i Grądu, pozostały nieliczne
betonowe krzyże. Powoli w miejscu pochówków sprzed dwu wieków pojawiają
się groby współczesne. W specjalnej, jakby
honorowej kwaterze, leży większość ofiar
pacyfikacji wsi, której dopuścili się hitlerowscy okupanci 8 lipca 1943 roku.
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Współczesną historię naszych cmentarzy rozpoczyna rok 1947, gdy poświęcono
cmentarz nowo utworzonej parafii w TRZEBOWNISKU. Do tej chwili trzebowniczan
chowano w Staromieściu. W roku 2013, z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół
Trzebowniska, powstała dokładna ewidencja osób tutaj pochowanych, a następnie
ukazało się drukiem opracowanie książkowe o trzebowniskim cmentarzu. Wg zapisanych tam danych (stan na 2015 rok), w 959 grobach pochowano ponad 1400
Zmarłych, w tym również mieszkańców Nowej Wsi staromiejskiej.

g W roku 1966 erygowano
parafię w JASIONCE. Własny
cmentarz zlokalizowany został
od strony zachodniej wsi, po
lewej stronie drogi na Wysoką.
Tutaj bowiem, znajdują wieczny
spoczynek także parafianie z Tajęciny.

f Wierni z ŁUKAWCA zorganizowani są dziś w obrębie dwu parafii: utworzonej w 1978 roku parafii p.w.
Miłosierdzia Bożego oraz parafii na Łukawcu Dolnym
erygowanej w roku 2001. Zmarli z „Dołu” chowani są
tradycyjnie na cmentarzu w Łące, jednakże większość
łukawian odbywa swą ostatnią drogę na miejscowy
cmentarz, zlokalizowany z północnej strony kościoła
pw. Miłosierdzia Bożego. Pierwsze pochówki pochodzą z roku 1983.
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Przez dziesiątki lat mieszkańcy NOWEJ WSI odprowadzali zmarłych na cmentarze w Trzebownisku oraz w Zaczerniu. Własny cmentarz otrzymali
niezwłocznie po erygowaniu parafii pw. Dobrego Pasterza. Cmentarz o pow. 0,65 ha leży nieopodal autostrady A4. Pierwszą mogiłę usypano 3 listopada 1989 roku. W 2008 roku oddano do użytku kaplicę przedpogrzebową zlokalizowaną obok świątyni.
f Codzienna troska i pamięć o przodkach obecna jest również
na cmentarzu w WÓLCE PODLEŚNEJ. W ponad trzydziestu wytyczonych rzędach leżą zmarli po 1983 roku mieszkańcy sołectwa.
Wcześniej, odprowadzani byli na cmentarz parafialny w Stobiernej.
Pierwszy pochówek w Wólce miał miejsce w kwietniu 1984.

i Najmłodszym cmentarzem w gminie Trzebownisko jest cmentarz w TERLICZCE. Pierwsze groby pochodzą z roku 1996. Wcześniej, mieszkańcy Terliczki grzebani byli w Łące. Dlatego, jeszcze
dziś część zmarłych chowa się w grobach rodzinnych na tamtejszej
nekropolii. Do parafialnego cmentarza prowadzi alejka, którą otwiera
Krzyż Katyński.
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Te galerię miejsc, gdzie spoczywają nasi przodkowie
zamykają zdjęcia wykonane na drugiej półkuli. To
cmentarz HOLY CROSS w mieście LACKAWANNNA
koło Buffalo w USA. Na kamiennych tablicach wyryto
jakże swojsko brzmiące nazwiska: Kloców, Tomaków,
Tomasików, Beresiów, Dodolaków, Szwaglów Pieczonków, Wcisłów, Wiszów… Leży tu co najmniej
kilkudziesięciu b. imigrantów przybyłych z podrzeszowskich wsi na początku XX wieku. Przyjechali za
chlebem, i tu go zwykle znaleźli. Obok, spoczywają ich
następcy – dzieci, wnukowie…
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KULTURA LOKALNA ZBLIŻA LUDZI

T

raktując kulturę lokalną w sposób bardzo uproszczony, jako sferę artystycznej aktywności lokalnej społeczności, przedstawię w tym miejscu najważniejsze inicjatywy podejmowane na tym polu przez Gminny Ośrodek Kultury w Trzebownisku. Będzie to panorama najciekawszych imprez a także skrótowa prezentacja zespołów i ludzi
parających się tą dziedziną aktywności człowieka, zarówno wczoraj jak i dziś.

Niewątpliwie, wydarzeniem kulturalnym środowiska są kolejne edycje Spotkań Muzyków i Śpiewaków Ludowych DOLINA ŁĄCKA. Na łąckiej scenie
prezentowane są oryginalne pieśni i melodie sprzed dziesięcioleci, jak też współczesne utwory muzyczne inspirowane folklorem i tradycją. Wykonawców nagradza się m.in. za oryginalną przyśpiewkę weselną. W lipcu 2015 roku odbyła się jubileuszowa XX edycja festiwalu. Laureatkami
I nagrody zostały trzy piękne dziewczyny z Trzciany Lidia Biały, Michalina Matias i Klaudia Fedryszyn tworzące kapelę „Biała Muzyka”. Na zdjęciach
z 2015 roku organizatorzy imprezy, w tym władze gminy i powiatu, w gronie nagrodzonych artystów oraz członków jury.
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Obok scena festiwalowa z roku 2017. Zdjęcie na samym dole – nieistniejący już łącki
zespół „Siedlorze”, gospodarz i uczestnik
pierwszych Spotkań. W środku zdjęcie z roku
1994 – Franciszek Gaweł, szanowany sołtys
Łąki, ocenia umiejętności uczestników konkursu klepania kosy.
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Mile widzianymi gośćmi DOLINY ŁĄCKIEJ są zawsze dziewczęta
i chłopcy – uczestnicy kolejnej edycji rzeszowskiego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Obok, przypomnienie z występu „Polan znad Dniepru” z Kijowa oraz grupy „Łowicz” z kanadyjskiego miasta Edmonton (rok 2014) oraz ZPiT „Suszanie” z rejonu
Śląska Cieszyńskiego w Republice Czeskiej (rok 2017).

316

TRZEBOWNISKO – ODKRYWAMY DZIEDZICTWO

Łącka scena jest znakomitą
okazją do szerszej promocji
grup z terenu gminy Trzebownisko. W pełni wykorzystuje ją m.in. grupa „Łukawianie” utworzona w 2007 roku.
Fachową opiekę muzyczną
w zespole sprawuje Tomasz
Piwowar.

W repertuarze zespołu są tradycyjne przyśpiewki ludowe a także polskie kolędy i pastorałki. W trakcie gminnego koncertu kolęd w Łukawcu Górnym
w roku 2016.

Pamiątkowa fotografia wykonana w listopadzie 2017 roku na spotkaniu jubileuszowym z okazji 10-lecia grupy. Zespół w towarzystwie grona przyjaciół.
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Grupa śpiewacza „Jasiołczanie” powstała w 2004 z inicjatywy pań z Koła Gospodyń Wiejskich. Działając pod
kierunkiem instruktora Jacka Laska reprezentuje środowisko na imprezach lokalnych i regionalnych. Zdjęcia
wykonano w latach 2014–2017.
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Od 1999 roku, imprezy w Zaczerniu oraz w ościennych miejscowościach uświetnia zespół śpiewaczy „Żytnioki”, kontynuujący
tradycje Zespołu Pieśni i Tańca „Żytnioki”, działającego w latach
1973–1983 pod egidą WDK, a później kapeli o tej samej nazwie.
Cieszy, iż swe zainteresowanie folklorem realizują tutaj również
najmłodsi; Aleksandra i Weronika to córki szefowej grupy Małgorzaty Borys.
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Pierwsza orkiestra dęta zaprezentowała się zaczerskiej publiczności jeszcze
przed I wojną światową. Patronowała jej miejscowa straż ogniowa. W obecnym
kształcie orkiestra koncertuje od roku 1984 (z tego okresu zdjęcie czarno-białe),
jako jedyny tej klasy zespół w gminie. W roku 2017 kapelmistrzem orkiestry jest
Rafał Kulpiński zaś głównym solistą Kazimierz Puc.
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Od ponad pół wieku, sztukę śpiewu wokalnego popularyzuje Chór
Parafialny ECHO z Trzebowniska. Z koncertami pieśni religijnej i patriotycznej występował w kraju i za granicą (Ukraina, Litwa, Austria,
Włochy). Odwiedzili sanktuaria w Licheniu i na Jasnej Górze. Założycielem zespołu w 1964 r. był organista Alfred Kozłowski (ur. 1937 –
zm. 1998), potem przez 16 lat chórem dyrygował emerytowany muzyk zawodowy Bolesław Antoniak (ur. 1937 – 2014), po nim pieczę
nad zespołem przejął Arkadiusz Maciejewski. Prezentację fotograficzną zaczyna wizyta w Licheniu w 2005 r., kończy udział w przeglądzie
kolęd w Łukawcu w 2017 roku.
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Grupa chóralna ze Stobiernej
utworzona w 2015 roku skupia
wyłącznie mężczyzn. Dyrygentem
zespołu jest Lesław Migut.

Obiecujące są początki chóru parafialnego i scholii z Wólki Podleśnej. Grupy funkcjonują zaledwie pięć lat, a już skupiają ponad 60 osób. Zespoły
prowadzi Eugeniusz Koszarski. Zdjęcie wykonano w styczniu 2019 roku, w trakcie gminnego przeglądu kolęd i pastorałek.

Dorobek twórczy Franciszka Bałandy
(ur. 1926 – zm. 2018), łąckiego ludowego śpiewaka i autora tekstów, starają
się godnie upowszechniać jego najbliżsi
– syn i synowa. Zespół któremu szefuje
właśnie Lucyna Bałanda, koncertował
m.in. w Ostoyi na spotkaniach przy wigilijnym stole zyskując uznanie gości z regionu i zza granicy.
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Talenty wokalno-muzyczne najmłodszych mieszkańców gminy Trzebownisko stara się kształtować i rozwijać Gminny Ośrodek Kultury, kierowany
przez dyr. Wiesława Sierżęgę. GOK zapewnia opiekę instruktorską kilku działającym grupom dziecięco-młodzieżowym. Zespoły „Largo”, „Fenix”,
„Promyki” czy dziecięca grupa teatralna z Tajęciny dały się poznać publiczności w każdym zakątku gminy z racji występów na różnych piknikach
i świętach lokalnych.
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Szczególne miejsce w kalendarium życia kulturalnego gminy zajmuje gminne Święto Plonów. Za każdym razem, grupy reprezentujące poszczególne środowiska zadziwiają zebranych
kunsztem uwitych wieńców. Z braku miejsca, przypomnijmy tylko kilka – po jednym z każdej
miejscowości – spośród wszystkich wieńców przygotowanych na dożynki w minionych sześciu
latach.

KGW nr 1 w Łukawcu.

KGW nr 2 w Łukawcu.

KGW nr 1 w Jasionce.

KGW nr 2 w Jasionce.
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KGW nr 1 w Nowej Wsi.

KGW w Stobiernej.

KGW w Tajęcinie.

Stowarzyszenie „Wszyscy Razem” w Łące.

KGW nr 2 w Nowej Wsi.

KGW w Terliczce.
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KGW w Trzebownisku.

Grupa Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Postęp” w Jasionce.

KGW w Zaczerniu.

W 2017 r. aż 3 wieńce przywiozła do Wólki grupa KGW Trzebownisko.
KGW w Wólce Podleśnej.
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W trakcie gminnych dożynek starosta i starościna wręczają gospodarzom bochen z ostatnich
zbiorów. Oto krótka prezentacja tej ceremonii z okresu lat 2012–2017.
W 2012 roku na dożynkach w Trzebownisku w roli tej wystąpili Zofia
Ataman i Józef Porada. Dary rolników odebrał wójt Józef Fedan. Towarzyszyła mu przewodnicząca Rady Gminy Bogusława Czachor.

h Dożynki gminne w Łukawcu w roku 2013.
Starosta Jerzy Miś i starościna Anna Kuźniar.

f Gospodarzem dożynek w roku 2014 było
Zaczernie. Z plonami szli Zofia Warzocha i Marek
Bereś.
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i Rok 2016. Stadion w Nowej Wsi. Małgorzata
i Wojciech Klocowie przyjmowali żeńców według
staropolskiego zwyczaju – pajdą chleba z nowych
zbiorów z odrobiną miodu.
h W Jasionce (rok 2015) starościną była Krystyna Drupka a starostą Jacek Szostek.

i Sierpień 2017 r. Dożynki „Pod grzybkiem”
w Wólce Podleśnej. Małgorzata Techman i Józef
Lech wręczają bochen wójtom gminy Lesławowi
Kuźniarowi i Sławomirowi Poradzie.
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Dożynki to bez wątpienia najpiękniejsze święto polskiej wsi. I tak jest od dziesiątków lat. Potwierdza to również nasza dożynkowa galeria – od lat trzydziestych XX wieku po wiek XXI.

Pierwsze dożynki gminne (wiejskie)
zorganizowano w Zaczerniu w 1930 r.
Wcześniej, grupa dożynkowa zaczerskiego Koła Młodzieży wyjeżdżała na
uroczystości dożynkowe do Rzeszowa;
grupie asystowała banderia konna.

Również żeńcy na koniach zawsze towarzyszyli dożynkom
w Łące. Zdjęcie wykonano
w 1937 r. na tle ówczesnego
Domu Ludowego (dziś budynek WIST).
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h Połowa lat pięćdziesiątych XX wieku. Delegacja dożynkowa z Trzebowniska kilkakrotnie reprezentowała powiat na dożynkach wojewódzkich a także centralnych.

W Zaczerniu niedoścignioną mistrzynią w wiciu wieńców, tzw. wieńczarką, była Salomea Porada. Kunszt ów przejął jej
syn Franciszek. By podziwiać te cudeńka na dożynki do Zaczernia zjeżdżali ludzie z całej okolicy. Na tej oraz sąsiedniej
stronie – pamiątkowe zdjęcia wykonane na podwórzu Poradów.
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h Koniec lat pięćdziesiątych.
Pod stobierskim kościołem.

h Kolorowa chusta zwana tybetką, czerwone korale i kwieciste zapaski – to były elementy świątecznego ubioru każdej prawdziwej gospodyni, także
z Nowej Wsi.

h Rok 1967 w Łące. Tym razem, asystę wieńca
stanowili uczniowie łąckiej szkoły.

g To już lata 70. Stobierskie dziewczyny i ich
partnerzy tuż przed występem na dożynkowej
scenie.
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W roku 1983 gminne dożynki urządzono w Zaczerniu.
W charakterze starościny wystąpiła Emilia Polak, zasłużona przewodnicząca zaczerskiego KGW, zaś starostą
był Stanisław Sala, wieloletni sołtys Tajęciny. Bochen
odebrał Stefan Koczot, naczelnik gminy.

Znów wspomnienie dożynek w Stobiernej. Tym razem, przy
wieńcu stanęły: Janina Dziągwa, Zofia Grabek, Tekla Bielenda, Wiktoria Dworak i Zofia Lepionka.
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Przeskok w XXI wiek. W 2003 roku w Jasionce dożynkowy korowód otwierali Bronisława Szczur i Julian Guzek. W wystroju wieńców obok motywów religijnych i narodowych wykorzystywano elementy lokalne. Nic więc dziwnego iż w konstrukcję
wieńca, obok kłosów zbóż ubogaconych kwiatami, owocami i warzywami, „wleciał”
też samolot.

W 2013 roku drogi wszystkich
grup dożynkowych wiodły do
Łukawca.
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Gminne dożynki w Zaczerniu (rok 2014) nawiązały do tradycji także
oprawą w postaci banderii konnej. Wprawdzie dziś koni w gminie jak
na lekarstwo, to ułani króla Jana ze stajni ułanów w Tajęcinie, kontynuujący tradycje 20. Pułku Ułanów, nie zawiedli. Stawili się w pełnym
rynsztunku.

Dla wielu najmłodszych mieszkańców wsi widok pasącej się
krowy to obrazek znany wyłącznie z fimu, podobnie jak scenka
młócenia zboża cepami „wyjęta” z pierwszej połowy XX wieku
(dożynki w Nowej Wsi 2016).

Chleb wręczany gospodarzom dożynek jest przygotowywany
i pieczony zwykle według receptury i rytuału naszych Babć:
z dobranej starannie mąki, w tradycyjnym piecu opalanym
drewnem, na liściu kapusty, wsuwany do pieca łopatą. Taki
chlebek do dziś opuszcza domową piekarnię państwa Barłogów w Łukawcu. Na zdjęciu z 2016 r. przy kolejnym wypieku
asystuje Ola, młodsza córka p. Barłogów.
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Uroczystości dożynkowe to okazja do wyróżnienia ludzi zasłużonych dla gospodarki żywnościowej, uzyskujących w tej sferze działalności ponadprzeciętne sukcesy. W trakcie dożynek w Nowej Wsi (rok 2016) najwyższym wyróżnieniem Podkarpackiej Izby Rolniczej – Honorową Odznaką
im. św. Izydora Oracza uhonorowano (na zdjęciu od prawej): Czesława Żaka – prezesa RSP „Postęp”, Bronisława Ciasnochę – długoletniego dyrektora BS w Jasionce, a także ludzi rolnictwa z Nowej Wsi: Mateusza Kaczmarczyka, Lucynę Przygórzewską, Janusza Przygórzewskiego, Małgorzatę
Kloc oraz Wojciecha Kloca.

Na dożynki gminne ściągają mieszkańcy wszystkich ościennych wsi. Do Wólki
Podleśnej (rok 2017) wraz z asystą wieńców przybyła m.in. grupa łukawian na
czele ze swym proboszczem, a także trzebowniczanie towarzyszący wiernie swej
delegacji.
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Drugą najbardziej popularną imprezą folklorystyczną w gminie – obok Doliny Łąckiej – jest spotkanie przy wielkanocnym stole „W bukszpanowej
ozdobie”. Oto scenki z kilku edycji tej imprezy.

Pierwsze spotkania przy wielkanocnym stole organizowano w Domu Ludowym w Nowej Wsi. Zdjęcie wykonano w roku 2012.
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Przed świętami wielkanocnymi roku 2013.

Świąteczne wiktuały przygotowane na Wielkanoc 2014

GMINNA GALERIA FOTOGRAFII I DOKUMENTÓW

339
Miejscem imprezy w roku 2014 był Dom Ludowy w Wólce
Podleśnej

i Do pamiątkowego zdjęcia stanęły szefowe wszystkich
grup uczestniczących w imprezie, w większości to przewodniczące kół KGW.

W roku 2015 na miejsce świątecznego spotkania „W bukszpanowej
ozdobie” wyznaczono piękny Dom
Ludowy w maleńkiej Tajęcinie.
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Jury nie ma łatwego zadania.
Jak z tych pyszności wybrać
kulinarny rarytas?

Rok 2016. Dom Strażaka w Jasionce ledwie pomieścił
wszystkich uczestników.
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Na trasie spotkań przy
wielkanocnym stole 2017,
tym razem – Dom Ludowy
w Terliczce.
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Gospodarzem spotkania 24 marca 2018 roku
było KGW w Stobiernej.
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h Przez letnie miesiące mieszkańcy
poszczególnych wsi bawią się na różnych piknikach i imprezach integracyjno-rekreacyjnych. Piknik w Trzebownisku, lipiec 2017 r.

f Dni Jasionki i towarzyszące im
pikniki to już tradycja. Czy młody żużlowiec Dominik Murjas znajdzie wśród
młodszych kolegów kolejnych fanów
tego sportu?

Kwiecień 2016 roku. W sali Domu Strażaka w Jasionce trwa doroczne spotkanie seniorów.
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Wspólnotę buduje się też wspólną zabawą
i  wspólnym świętowaniem. Staraniem Stowarzyszenia „Wszyscy Razem”, w styczniu łączanie
spotykają się na wieczorze śpiewania kolęd, zaś
latem gromadzą się na placu przy remizie ściągnięci atrakcjami pikniku rodzinnego.
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W naszym środowisku dużym prestiżem cieszy się od dziesięcioleci Dzień
Kobiet. W marcu, na tego typu imprezach spotyka się m.in. kilka pokoleń
stobierskich Pań. Często wnuczka
towarzyszy swej Babci. Publikowane
zdjęcie pochodzi z roku 2017. Na sąsiedniej fotografii – podobne spotkanie
z udziałem Pań z całej gminy urządzone w Łukawcu Dolnym w roku 2016.
Trzecie zdjęcie wykonano 14 marca
2015 r. na uroczystości Dnia Kobiet
w Trzebownisku.
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Równie radosne chwile czekają uczestniczki gminnego Dnia Matki. W trakcie spotkania z tej okazji
w Domu Ludowym w Tajęcinie (2.06.2012 r.)
grupę matek uhonorowano pięknym odznaczeniem „Order Serca Matkom Wsi”; na zdjęciu
Teresa Pieczonka z Trzebowniska, która przez
34 lata kierowała kołem KGW w Trzebownisku
oraz w okresie 2003–2015 przewodniczyła Zarządowi Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy
Trzebownisko. Jej koleżanki doświadczyły takiego
wyróżnienia m.in. w trakcie uroczystego spotkania matek w roku 2016 (połączono je z obchodami
70-lecia KGW w Trzebownisku) oraz w czerwcu
2018 r., kiedy to świętowano 50-lecie KGW nr 2
w Jasionce.
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Na imprezę tę czekają wszyscy łukawianie – zarówno ci najmłodsi
jak i ich rodzice. Jednym z wodzirejów wiejskiego pikniku w sierpniu
2016 r. roku był oczywiście sołtys Mariusz Więcek.
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f Rok 2016 w Domu Kultury w Zaczerniu. Andrzejki,
Katarzynki, czyli przysłowiowe ostatki. W tym środowisku rytuał lania wosku wciąż jest żywy. Wosk wylewany
przez ucho klucza, za każdym razem przyjmuje w wodzie
kształt… ucha sołtysa. Sam sołtys Józef Rząsa nie kryje
zakłopotania: martwić się czy radować?

i Imprezy pod grzybkiem w Wólce Podleśnej mają specjalny urok. Wrzesień 2015 roku – trwa Święto Pieczonego Ziemniaka.

Gdy młodzi preferują imprezy
w  plenerze, wólczańscy seniorzy
spotykają się w sali Domu Ludowego. Tym razem, okazją jest tradycyjny Dzień Seniora.
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Mała Tajęcina zasłynęła w okolicy z festiwalu pieczenia ciast. Niemal każda
członkini miejscowego KGW chwali
się swoim wypiekiem; placuszki radują
oczy, a nade wszystko cieszą podniebienia.

Trwa piknik na placu przy Domu Ludowym
w Terliczce. Na scenie popisują się uczniowie z miejscowej szkoły filialnej.
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Dla trzebowniskich seniorów nie ma zadań ponad siły. Świetnie bawią się przy tradycyjnej „chusteczce”, ale też potrafią zgrabnie dygać w rytm disco
polo. Tradycja spotkań z okazji Dnia Seniora sięga w tym sołectwie lat siedemdziesiątych ub. stulecia.
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Okazją do wyrażenia szacunku i uznania seniorom z Nowej Wsi są również Dni Chorego urządzane corocznie z inicjatywy miejscowej grupy CARITAS.
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Obok spotkań „W bukszpanowej ozdobie” połączonych z konkursem
na koszyk i babę wielkanocną, równie atrakcyjną imprezą były i są spotkania przy stole wigilijnym. Przez dekadę, miłośnicy folkloru i tradycji
bożonarodzeniowej, również z Ukrainy i ze Słowacji, gromadzili się w jasioneckiej OSTOYI. Poniżej, wspomnienie z edycji międzynarodowych
spotkań w Jasionce w roku 2012 i 2014. W dalszej kolejności, fotorelacja z wigilijnej imprezy w Tajęcinie, zorganizowanej przez Gminny
Ośrodek Kultury w połowie grudnia 2015 roku.
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Muzeum Regionalne w Zaczerniu to
jedna z najstarszych i najbogatszych –
pod względem zbiorów – placówka tego
typu w powiecie. Zajmuje całe poddasze
gruntownie zmodernizowanego zaczerskiego Domu Kultury. W 2019 roku minie
50 lat od utworzenia Muzeum. Działając
pod szyldem Towarzystwa Przyjaciół Zaczernia i GOK, społeczni kustosze zgromadzili tutaj ponad 1000 bezcennych
eksponatów etnograficznych i stricte historycznych. Jest to autentyczny sprzęt
użytku domowego i gospodarczego, stanowiący niegdyś wyposażenie chłopskiej
zagrody. Obok eksponuje się zachowane
oryginalne ubiory mieszkańców wsi. Placówka gromadzi kolejne zdjęcia i dokumenty z przeszłości wsi i gminy. Stałymi
gośćmi Muzeum są uczniowie naszych
szkół i przedszkoli.
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Gmina Trzebownisko dorobiła się sporej biblioteki wydawnictw opiewających historię oraz
promujących współczesny obraz środowiska. Oto miniaturki kart tytułowych książek wydanych
w minionych trzech dekadach. Wszystkie pozycje stanowiły cenne źródło wiedzy historycznej
przy redagowaniu KALENDARIUM. Wszystkie są dostępne w bibliotekach publicznych, cześć
udostępniono już w sieci Internetu.
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MODA ZATRZYMANA W KADRZE

K

ilka następnych stron tej Galerii zajmują zdjęcia wybrane z rodzinnych albumów. Fotograf
upamiętnił nasze Babcie i Dziadków w ważnych
chwilach ich życia: gdy zawierali związek małżeński,
kończyli szkołę, szli do wojska, itp. Trudno zaprzeczyć
– każda epoka ma swoją modę.

g Rok 1922. Do ślubnej fotografii pozują
Aniela Kloc i Franciszek Bereś z Trzebowniska.

h Obok młodych stanęli rodzice, starsza drużka oraz obowiązkowo kuma i kum (rodzice chrzestni). Nic dziwnego, że do trzebowniczan przylgnął przydomek Kumosy.

g Zdjęcie w podobnym układzie z udziałem weselników z Zaczernia.
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Bohaterzy fotografii publikowanych na tej stronie pobrali się w latach trzydziestych XX wieku. Zdjęcie grupowe wykonano w roku 1934 na weselu
Wiktorii Furman oraz Stanisława Rząsy, zaczernianina, który w następnych dziesięcioleciach tak chlubnie wpisał się w historię swej rodzinnej wsi.
W dalszej części tej weselnej galerii pozują młodzi małżonkowie z Jasionki, Łukawca a także z Łąki.
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i Tę niezwykłą ślubną galerię zamyka pamiątkowa fotografia wykonana w 1938 r. przedstawiająca przyszłych
małżonków Jędrzejowiczów z Jasionki. Właśnie hrabia
Stanisław Jędrzejowicz zaręczył się z hrabianką Ireną
Bielską ze Śląska. Pomiędzy młodymi siedzi hr. Stanisław Czarnecki, wuj Ireny Bielskiej.
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Z braku miejsca, tylko kilka zdjęć z bogatego zbioru Muzeum Regionalnego
w Zaczerniu. Lata dwudzieste – pozują zaczerskie panny i kawalerowie. Obok,
ich Mamy oraz Babcie.
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Do rodzinnych zdjęć stanęli mieszkańcy znad Czarnej. Na fotografii powyżej
wykonanej ok. roku 1915 rodzina Wincentego Bieńka (siedzi w środku), syna
Ludwika Bieńka, protoplasty nowowiejskiej linii rodu. Zdjęcie poniżej przedstawia wielopokoleniową rodzinę z Zaczernia. Zaś trzecia fotografia, wykonana już
w roku 1946, to pamiątka rodziny Lechów z Wólki pod Lasem.
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BO NIE MA JUŻ SAŃ I PARADNEJ BRYCZKI…

W

czasach gdy podróż samolotem stała się codziennością, wspomnienie kuligu
z saniami, koniem i janczarami, czy przejażdżka bryczką do parafialnego kościoła może się wydawać przeszłością nadzwyczaj odległą. A przecież był to
świat naszych Dziadków i Ojców. Warto więc przypomnieć tamte komunikacyjne klimaty.

Marzenie wielu dzieci – przejechać się saniami
ciągnionymi przez konia. Tradycyjne sanie zniknęły z pejzażu gminy gdzieś w latach 70. Trzydzieści lat wcześniej (ok. roku 1929), członkowie
zaczerskiego Koła Młodzieży wybrali się na dożynki powiatowe w Rzeszowie chłopskim wozem
z wiklinowym koszem.

Paradna bryczka była też podstawowym środkiem lokomocji gospodarzy gminy. Na zdjęciu: Jan Kret, wójt gminy Trzebownisko
od roku 1936 (powozi), stoi Michał Pieniążek, jego poprzednik na
tej funkcji.
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W XXI wieku młodzi jadą na ślub do kościoła limuzyną renomowanej
marki. Ich dziadkowie paradowali przez wieś usadowieni na eleganckiej
chłopskiej bryczce. Na jednym ze zdjęć – kościół w Trzebownisku, przy
którym wciąż kontynuowano prace budowlane. Paradną bryczką (zdjęcie trzecie w kolejności) podróżował przez Łukawiec biskup wizytujący
te strony w latach czterdziestych XX wieku. Na samym dole: wierni zajechali do kościoła w Łące.
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Na co dzień koń wykorzystywany był w gospodarstwie oraz w pracach zarobkowych (np. przy
transporcie żwiru i piasku pobieranego z koryta
Wisłoka). Z czasem, udoskonalono wyposażenie
konnej furmanki; tradycyjne koła drewniane z obręczą metalową zastąpiły opony. W lipcu roku 1960
do Zaczernia zajechał …parowóz. Na trasie uruchomionej właśnie linii kolejowej Rzeszów – Głogów
Młp. otwarto też przystanek PKP w Zaczerniu. Służył mieszkańcom do końca lat 80.
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DROGI DO EUROPY

O

dbudowa kraju po zakończeniu II wojny to m.in. naprawa i modernizacja zniszczonej infrastruktury komunikacyjnej. W latach 40, prawie wszystkie drogi na terenie gminy, to były tzw. drogi bite; jedynie na fragmentach dróg krajowych położono dywanik bitumiczny; najwcześniej, bo już w 1941 r., na trasie lubelskiej, w związku
z uruchomieniem przez Niemców lotniska w Jasionce. Rewolucję w budowie nowoczesnej sieci drogowej na terenie gminy przyniósł dopiero XXI wiek, dzięki środkom uzyskanym z funduszy Unii Europejskiej.
W 2018 roku główny stan posiadania to: 13 - km odcinek autostrady A4, ponad 6 - km
fragment drogi ekspresowej (S19 w kierunku na Barwinek), 16 km dróg wojewódzkich,
45 km dróg powiatowych i 47 km dróg gminnych. Wszystkie sołectwa otrzymały solidne
chodniki; łączna ich długość to ponad 42 km.

Kolorowe zdjęcia obrazują współczesną infrastrukturę komunikacyjną gminy Trzebownisko. Dwie
fotografie czarno-białe wykonano
w XX wieku: jedną, tę z krówkami,
ok. roku 1937, drugą w roku 1960.
Obydwa zdjęcia z widokiem na lubelski gościniec uwieczniły niemal
to samo miejsce – wjazd z Rzeszowa do Trzebowniska, okolice starej
kapliczki na granicy gromady.
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Po kilkudziesięciu latach planów i przygotowań, na wiosnę 2010 roku ruszyła budowa autostrady A4. Zadanie
stało się realne dzięki funduszom europejskim. Zaraz na
starcie natura pokazała swą siłę – majowo-czerwcowa
powódź dosięgła również maszyn drogowców. Zdjęcie z lotu ptaka ilustruje stan prac w maju 2011 roku.
Pięciokilometrowy gminny odcinek A4 był gotowy we
wrześniu 2012 roku, razem z najdłuższym na Podkarpaciu, liczącym 512 m, mostem – estakadą w Nowej Wsi.
Z powodu opóźnień na odcinku Terliczka – Jarosław,
całą trasą A4 aż do ukraińskiej granicy w Korczowej mogliśmy przejechać dopiero w lipcu 2016 roku.
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Dopełnieniem układu drogowego w obrębie lotniska
Jasionka i strefy AEROPOLIS, gwarantującego pełny
komfort ruchu osobowego i towarowego była realizacja tzw. trasy przylotniskowej oraz centralnego ronda
w Jasionce. W dalszej zaś kolejności zaplanowano
modernizację drogi wojewódzkiej 878 na odcinku Jasionka – Rzeszów, i wyposażenie jej w drugą jezdnię
dwupasmową.
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Dla wygody i bezpieczeństwa mieszkańców oraz
przejezdnych trwa systematyczna modernizacja dróg
powiatowych. Równocześnie, wiele z nich otrzymało solidne chodniki, także cały 9 – km odcinek drogi
przecinającej Łukawiec (marzec 2017 r.). Każdego
roku przybywa też dróg gminnych wyposażonych
w bitumiczną nawierzchnię. Sołtys Zaczernia Józef
Rząsa (patrz zdjęcie na samym dole), dogląda prac
przy asfaltowaniu dróżki na osiedlu STW.
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Przez kilkaset lat jedyną trwałą przeprawą przez Wisłok na naszym terenie pozostawał most w Trzebownisku. Pierwotne konstrukcje, drewniane, przyszło
kilkakrotnie odbudowywać w całości bądź w części, jak ten, widoczny na fotografii z 1928 roku. W 1934 roku został on zniesiony przez powódź stulecia. Most
metalowy stanął w 1957 roku. W listopadzie 2011 roku uroczyście przekazano
do użytku zupełnie nową przeprawę. Drugi most na Wisłoku otrzymała gmina na
wiosnę 2019 roku. Połączył brzegi Wólki i Łukawca.
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Naszym oknem na Europę i świat jest również
jasioneckie lotnisko. Z początkiem XXI wieku
Port Lotniczy w Jasionce otrzymał gruntownie
zmodernizowaną nowoczesną infrastrukturą;
rozbudowano drogi kołowania, płyty postojowe, oddano do użytku piękny terminal pasażerski i nową wieżę kontroli lotów. W 2017 roku
„Jasionka” obsłużyła prawie 700 tys. pasażerów, docelowo ma być ponad 1,5 mln.
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„Jasionka” to nie tylko Port Lotniczy. To także Aeroklub oraz jedyna w Polsce placówka uczelni wyższej, kształcąca pilotów na
potrzeby lotnictwa komunikacyjnego. Od 1977 roku dyplomy tej
szkoły, noszącej teraz nazwę Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, otrzymało ponad 600 jej absolwentów.
W sąsiedztwie OKL funkcjonuje Aeroklub Rzeszowski, również
wielce zasłużona kuźnia polskich mistrzów w sportach lotniczych
– nawigacji, szybownictwie i spadochroniarstwie. Ową mistrzowską listę w ponad 70-letniej historii ARz otworzył Wacław Nycz
(1954–2013), zdobywca 16 medali w lataniu precyzyjnym, w tym
3 złotych medali mistrzostw świata. Równie utytułowanym pilotem w lataniu rajdowym był Witold Świadek (1949–1990); zginał
w wypadku lotniczym.
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Lotnisko w Jasionce to było zawsze nasze
lotnisko, a ludzie z Portu, Aeroklubu czy
OKL zawsze byli i są naszymi przyjaciółmi.
Wiernie kibicowaliśmy ich pracy i pasji,
zawsze korzystaliśmy z ich zaproszenia
na liczne imprezy i pokazy popularyzujące
lotniczą sztukę. Wszak były one zarazem
promocją naszej małej Ojczyzny. Z nadzieją, iż kiedyś wróci do Jasionki lotnicze
show, warto przypomnieć obrazki z jednej
z takich imprez, zorganizowanej w czerwcu
2010 roku, przez Stowarzyszenie LGD EUROGALICJA. Wówczas, swoje stoisko urządziły także panie z KGW Nowa Wieś.
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UROK STRAŻACKIEGO MUNDURU

O

rganizowane przed stu laty drużyny strażaków ochotników miały uchronić słomiano-drewnianą wieś przed tragedią masowych pożarów. Nie ulega wątpliwości
– nasze OSP mają w tym dziele ogromne zasługi. Jednakże nikt nie przewidywał,
iż z biegiem dziesięcioleci, społeczna misja OSP ulegnie radykalnej zmianie. Walka z czerwonym kurem ogranicza się dziś do gaszenia wypalanych traw. Coraz częściej, wysiłek
strażaków koncentruje się przy minimalizowaniu skutków innych żywiołów – powodzi
i tornad. Zaś codzienna służba przeniosła się na drogi i dotyczy pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych. Nic wiec dziennego, iż zmienił się też profil odbywanych szkoleń
i manewrów. Wiernie ilustruje to również niniejsza galeria.

Jedno wszak oparło się próbie czasu. Strażackie
defilady i pokazy to atrakcja wielu środowiskowych imprez i uroczystości.
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XXI wiek uwolnił wsie od
tragedii pożarów zabudowań. W 2017 roku odnotowano w gminie zaledwie
dwa przypadki pożarów
gospodarstw. Natomiast
plagą stało się wiosenne
wypalanie traw, co nierzadko grozi zapaleniem
się sąsiednich zabudowań
bądź kompleksów leśnych.
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Dziś największym przeciwnikiem strażaków stały się takie klęski żywiołowe jak wichury i powodzie. Powódź w maju roku 2010 porównywano z klęską jaka nawiedziła region w roku 1934. Tak wyglądał
Wisłok w okolicy kładki w Terliczce. Przyszło chronić przed zalaniem
trzebowniskie gimnazjum oraz wypompowywać wodę m.in. z wielu
miejsc w Nowej Wsi.
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Głównym zajęciem strażaków w roku 2018 jest pomoc
ofiarom wypadków na drogach i zabezpieczanie miejsc
gdzie doszło do zdarzenia. Poszczególne jednostki,
zwłaszcza te wchodzące w skład krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego, wyposażono w nowoczesny
specjalistyczny sprzęt. Do roku 2018 w obręb systemu
włączono 5 spośród 10 wszystkich OSP.
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Warunkiem skuteczności działań podejmowanych przez strażaków ochotników –
obok nowoczesnego sprzętu bojowego – jest umiejętność zespołowego działania
w trakcie akcji, w tym wiedza z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Każdego
roku biorą oni udział w licznych ćwiczeniach, manewrach oraz zawodach sportowo-strażackich. Na tej oraz sąsiednich stronach fotoreportaże z kilku takich imprez.
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Tereny Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Wsi. Ćwiczenia dla
kilku jednostek OSP zorganizowano w niedzielę 20 października
2013 r.
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Ćwiczenia z zakresu ratownictwa drogowego.
Termin: 31 maja 2011 roku, na boisku szkolnym w Nowej Wsi.

383

384

Gminny komendant OSP Jan Pukała składa wójtowi Lesławowi Kuźniarowi meldunek o gotowości do rozpoczęcia ćwiczeń. 26 maja 2013 roku, stadion w Łukawcu.
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Pali się remiza w Łukawcu! Na szczęście, to tylko ćwiczenia.
8 października 2016 roku.
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3 września 2017 roku gospodarzem
kolejnych gminnych manewrów była
przodująca jednostka w powiecie rzeszowskim – OSP w Wólce Podleśnej.
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Druhny i druhowie z Wólki reprezentujący gminę na
dorocznych powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych (24.09.2017) znów powrócili z pucharami zwycięzców. Kolejny raz pokazali, że są bezkonkurencyjni.
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Pierwsza drużyna strażacka na naszym terenie powstała w 1906 r. w Zaczerniu. Rok później
skrzyknęli się druhowie w Trzebownisku. Kolejne zebrania założycielskie drużyn Ochotniczych
Straży Pożarnych (na początku nazywano je: Ochotnicze Straże Ogniowe), miały miejsce: Łukawiec – 1909, Jasionka – 1911, Stobierna – 1912, Łąka – 1923, Terliczka – 1924, Nowa Wieś
– 1926, Wólka pod Lasem – 1946. Tajęcina – 1966. Oto kilka archiwalnych zdjęć i dokumentów
wybranych ze strażackich kronik.

Rekwizyty OSP Zaczernie: sikawka konna z lat 30. i samochód
pożarniczy Star 21 GBM z lat 60. ub. wieku.
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h Pionierzy drużyny strażackiej w Łukawcu.
Zdjęcie wykonano w roku 1932.

Organizatorzy OSP w Łące (zdjęcie z połowy lat trzydziestych) dysponowali skromnym
sprzętem podręcznym, potem beczkowozem oraz konną sikawką. W 1935 roku ukończono
budynek kółka rolniczego w którym znalazła siedzibę także remiza.

h W 1935 roku drużyna OSP w Jasionce otrzymała swój sztandar.
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h 1 października 1935 r. wojewoda lwowski zatwierdził nowy Statut OSP Trzebownisko.
Na dokumencie widnieją podpisy 15 członków organizacji.
g Chlubą
mieszkańców
Trzebowniska była strażacka
orkiestra. Pierwszy jej występ
miał miejsce przed staromiejskim kościołem po wielkanocnej rezurekcji 1928 r. Oto
pamiątkowe zdjęcie z tej uroczystości.

i Na wiosnę 1937 roku,
obok największej trzebowniskiej sadzawki (obecnie jest
tu parking za Domem Ludowym), specjalistyczna firma
z Rzeszowa urządziła wielki
pokaz sprzętu strażackiego.
Gośćmi strażaków byli: wójt
utworzonej gminy zbiorczej
Trzebownisko Jan Kret, sekretarz gminy Stanisław Janda i sołtys gromady Wojciech
Motyka.
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Sierpień 1946 r. OSP w Jasionce zakupiła nową motopompę. Zapłacono 75 tys. zł, zebranych
wśród mieszkańców. Uroczystość poświecenia sprzętu zgromadziła niemal całą wieś.

27 czerwca 1954 r. Nowa motopompa stanęła też w nowowiejskiej remizie.
Na uroczystość przyjechali druhowie z Trzebowniska i Terliczki.

Skromny budynek zaczerskiej remizy u schyłku lat czterdziestych.
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Strażacka parada przyciąga uwagę całej społeczności. Takim wydarzeniem są m.in. różne
uroczystości jubileuszowe. Jest okazja, aby rozwiną piękne, często historyczne, sztandary,
obejrzeć zakupiony ostatnio sprzęt, a nade wszystko – wręczyć druhom resortowe odznaki
i medale i kolejny raz wyrazić szacunek weteranom strażackiej służby.
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Uhonorowanie ludzi szczególnie zasłużonych
dla rozwoju jednostek OSP w ub. dekadach:
Józefa Fedana (wójt gminy w latach 2002
–2014), Mieczysława Kota z Wólki Podleśnej wieloletniego szefa wojewódzkich władz
Związku OSP, Ryszarda Jakubowskiego, który
w latach 1996–2016 prezesował Zarządowi
Oddziału Gminnego OSP.
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Jubileusz 110. rocznicy powstania OSP w Zaczerniu.
Wśród wyróżnionych druhowie seniorzy: Jan Pyrcz,
Franciszek Stopa, Tadeusz Skała, Stanisław Rzeszutek,
Jan Sroka, Tadeusz Wantrych, Stanisław Słonka i Andrzej Majocha.
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11 września 2016 roku uroczystą zbiórką trzebowniskich druhów i druhen z udziałem delegacji wszystkich jednostek strażackich z terenu gminy obchodzono jubileusz 110-lecia OSP w Trzebownisku.
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3 lipca 2016 r. jubileusz 90-lecia
świętowali strażacy z Nowej Wsi. Za
długoletni staż w szeregach OSP uhonorowani zostali m.in.: Jan Ciasnocha
– 60 lat, Stanisław Porada – 60 lat,
Bolesław Rzucidło – 55 lat, Aleksander
Rzeszutek i Henryk Nowak – po 50 lat,
Jan Wieszczek – 40 lat, Franciszek Kloc
– 35 lat.
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7 sierpnia 2011 roku w setnym roku istnienia OSP Jasionka, jednostka otrzymała nowy sztandar. W trakcie
uroczystej zbiorki odebrał go prezes OSP Wiesław Barczak.
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6 sierpnia 2017 r., OSP Tajęcina, najmłodsza jednostka w gminie, świętowała swe
50-lecie. Też były medale, odznaki, dyplomy. Sztandar OSP Tajęcina udekorowano
srebrnym odznaczeniem „Za zasługi dla Pożarnictwa”.
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OSP Wólka Podleśna liczy prawie 150 członków. W czerwcu
2016 roku przypadł jubileusz 70-lecia straży, której od 1996 r.
przewodzi Józef Lech. Święto OSP stało się świętem całej rodziny Lechów. W trakcie uroczystej zbiorki naczelnik udekorowany został najwyższym korporacyjnym odznaczeniem OSP.
Córka Agata oraz synowie Paweł, Mateusz i Jakub odebrali
brązowe medale „Za zasługi dla pożarnictwa”, młodszy Marcin
defilował tego dnia z odznaką „Wzorowy strażak”, pierwszą jaką
otrzymać może początkujący druh.
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W 2017 roku gospodarzami Gminnego Dnia
Strażaka byli druhowie z Jasionki. W trakcie
uroczystej zbiórki Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza odebrali Leszek Wiercioch z Nowej Wsi i Jerzy Musiał z Trzebowniska.
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Jest już tradycją, że druhny i druhowie w paradnych mundurach towarzyszą podniosłym
uroczystościom państwowym i patriotyczno-religijnym. Na tej stronie kilka zdjęć z procesji
Bożego Ciała oraz peregrynacji obrazu NMP.

i

Trzebownisko 2009

g

Stobierna 2017

h

Łukawiec 2009

f

Zaczernie 2017
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Druhowie oferują mieszkańcom paradną strażacką galę ale też beztroską
zabawę na różnych piknikach i festynach. Prezentowane scenki pochodzą
z Trzebowniska, Łąki i Nowej Wsi.

410
Czy najmłodsi obywatele gminy zechcą kontynuować
strażackie tradycje i ofiarnie służyć na rzecz swego środowiska? Zainteresowanie oraz poziom kolejnych edycji
turnieju wiedzy pożarniczej rozgrywanego wśród uczniów
daje nadzieję, iż tak się stanie. Tym bardziej, że tematykę tę
podejmuje się już na zajęciach przedszkolnych.
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Turniej 2012

Turniej 2017

Turniej 2018
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Pierwsza OSP na naszym terenie powstała w Zaczerniu. Wieś nad
Czarną od lat jest kolebką kadr państwowej straży pożarnej; stad
pochodzi kilkunastu funkcjonariuszy PSP, w tym oficerowie kadry kierowniczej stopnia wojewódzkiego. Nic wiec dziwnego, że
ich dzieci i wnuczęta zajmują czołowe miejsca w gminnym turnieju wiedzy pożarniczej. W roku 2018 zaczerska reprezentacja
też sięgnęła po puchary. Na zdjęciu: Bartosz Osetkowski, Jakub
Korzenny, Michał Korzenny, Karol Sitek, Maksymilian Prokopiec,
Franciszek Rząsa, Jakub Kuźniar, Michał Kościółek, Bartosz Mytych, Noelia Dec.
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GOSPODYNIE Z KGW – DO TAŃCA I DO RÓŻAŃCA

P

oniższą fotografię wykonano w trakcie dożynek 2016 roku. Stanęły do niej liderki Kół Gospodyń Wiejskich gminy Trzebownisko, oraz podobnych stowarzyszeń. To
często córki a nawet wnuczki Pań (to kolejne zdjęcia), które kilkadziesiąt lat termu,
w trudnej powojennej rzeczywistości, tworzyły pierwsze zalążki tej organizacji na naszym terenie. Przez dziesięciolecia działalność KGW bardzo realnie i konkretnie służyła
gospodyniom w prowadzeniu domu, a także usprawnianiu pracy w oborze i w ogrodzie
(kursy, pokazy, konkursy, zakupy sprzętu). Przemiany cywilizacyjne i gospodarcze na
polskiej wsi sprawiły, że w kręgu zainteresowania pań z KGW pozostał dziś głównie dom
i rodzina, a także aktywność społeczno-kulturalna. Realizując te powinności gospodynie
wiernie kultywują tradycje ruchu kobiecego minionego stulecia, często sięgając do doświadczeń swych Babć i Mam.

f Uczestniczki kursu kroju i szycia zorganizowanego ok. roku
1937 w Trzebownisku. Przy maszynie Aniela Tomasik. Wśród
pań wójt gminy Jan Kret i jego małżonka Katarzyna.

g Śladem gospodyń z Trzebowniska poszły koleżanki z Łukawca.
Rok 1935.
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W okresie międzywojennym, zaczerskie Koło Kobiet
funkcjonowało – jak niemal wszystkie organizacje
społeczne w tym środowisku – pod patronatem i przy
wsparciu proboszcza ks. Jana Guzego.

i Tę fotografię wykonano już na początku lat
60. XX wieku. Na czele KGW w Trzebownisku
stała lubiana i szanowana Maria Kozdrańska.
Towarzyszą jej, od prawej: Zofia Obacz, Katarzyna Tomaka, z lewej – Aniela Szary i Stefania
Białogłowska. Stoją, od lewej: Zofia Ataman,
Henryka Bereś, Maria Rzeszutek, Maria Rzucidło, Adela Rzucidło, Bronisława Kot i Zofia
Pieczonka.
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W sąsiedniej Nowej Wsi organizatorką i pierwszą prezeską KGW była Krystyna
Miękisz. Dla niej jak i dla większości jej koleżanek istotnym źródłem dochodów
była sprzedaż mleka. Jeszcze w 1985 r. pogłowie krów w tej miejscowości sięgało
150 sztuk.
Animatorką zorganizowanego ruchu KGW w Jasionce była
Anna Ożóg. Przewodniczyła tej organizacji prawie przez
30 lat. Jako radna gromadzka i powiatowa dbała o interesy wsi zabiegając o inwestycje, ochronę zdrowia, fachowe
doradztwo rolnicze, kontraktację warzyw i owoców, rozwój
oświaty i kultury.

g Tyle róż, ile lat pracy prezeski koła
KGW. Terasa Pieczonka liderowała trzebowniskim gospodyniom przez 34 lata,
w okresie 1981–2015. Była też pierwszą
przewodniczącą Zarządu Stowarzyszenia
Gospodyń Wiejskich Gminy Trzebownisko,
powołanego w 2003 roku.

Kołu Gospodyń Wiejskich w Zaczerniu długo i owocnie przewodziła Emilia Polak. Funkcję przewodniczącej sprawowała w latach
1965–1993.

Historia Koła Gospodyń Wiejskich w Łukawcu Dolnym sięga roku 1951. Niemal od początku jej członkinią
była Maria Siwa. Na spotkaniu jubileuszowym z okazji 65-lecia koła na jej ręce wice wójt Sławomir Porada
przekazał wszystkim nestorkom kobiecej organizacji słowa najwyższego uznania.
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Obecne KGW NR 1 W JASIONCE istnieje od połowy lat 60 ub. wieku. Do pań z Gęsiówki dołączyły w 2008 roku koleżanki z południowej części
sołectwa. Koło zasłynęło m.in. z pięknych wieńców dożynkowych nagradzanych na konkursach regionalnych. Jak widać, kulinarne talenty Babć
i Mam starają się przejąć najmłodsi.
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KGW NR 2 W JASIONCE powstało w roku 1968. Obok tradycyjnych przedsięwzięć służącym wiejskim gospodyniom, z inicjatyw Zarządu Koła i przy
czynnym udziale jego członkiń podjął działalność zespół śpiewaczy „Jasiołczanie”. Kilka pań wstąpiło też do kobiecej drużyny strażackiej. 9 czerwca
2018 r. koło obchodziło jubileusz 50-lecia. Z tej okazji, przypomniano niektóre zachowane eksponaty z kuchni i gospodarstwa naszych Babć.
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KGW NR 1 W ŁUKAWCU istnieje od 1962 roku. Obecnie liczy ponad 60 członkiń. Z ich to inicjatywy podjął pracę zespól śpiewaczy „Łukawianie”.
Koło, wespół z Radą Sołecką jest współorganizatorem pikników rodzinnych i innych imprez integrujących środowisko.
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KGW NR 2 W ŁUKAWCU (istnieje od 1951 r.) każdorazowo uczestniczy w spotkaniach „W bukszpanowej ozdobie”. Na sąsiedniej stronie: szefowa
koła Anna Kuźniar wraz z młodzieżą po kolejnym kursie kulinarnym. Do wspólnego zdjęcia stanął też sołtys Mariusz Więcek. Poniżej: seniorki odebrały pamiątkowe dyplomy z okazji jubileuszu 65-lecia.
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KOŁO NR 1 W NOWEJ WSI skupiające panie ze staromiejskiej części sołectwa funkcjonuje od roku 1960. Koło podtrzymuje tradycje lokalne i regionalne czego potwierdzeniem m.in. uwieczniona na fotografii scenka odtworzona w ramach projektu współfinansowanego przez UE, a także zdjęcie
wykonane trakcie Ekogalii 2017.
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KOŁO NR 2 W NOWEJ WSI samodzielną działalność podjęło w roku 1976. Wspólnie z innymi organizacjami panie przygotowują m.in. Dzień Chorego, pikniki rodzinne, prowadzą akcję „Światełko dla Cmentarza Łyczakowskiego”, owocnie współpracują z KGW z sądeckiej Ptaszkowej.
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Zarówno ciasteczka wykonane pod okiem pań
z KGW W STOBIERNEJ przez VIP-ów uczestniczących w Ekogalii jak i sałatki sporządzone przez
uczniów na zajęciach pozalekcyjnych, smakowały
wszystkim. Nabyte umiejętności przydadzą się
w dalszym życiu, tak jednym jak i drugim.
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Funkcjonujące od 60 lat KGW W TAJĘCINIE liczy dziś jedynie 20 pań. Mimo to głośno o nich w gminie, m. in. za sprawą konkursu ciasta regionalnego Na jednym ze zdjęć tajęcińskie gospodynie w trakcie dożynek gminnych w Łukawcu
w roku 2013; w ich gronie sufragan rzeszowski ks. biskup Jan Wątroba i wójt Józef Fedan.
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Siedzibą KGW W TELICZCE jest tradycyjnie
Dom Ludowy. To tutaj kolo zaprasza zarówno
na imprezy o charakterze miejscowym jak też
ogólno gminnym.
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W roku 2006 KGW W TRZEBOWNISKU świętowało swe
60-lecie. Dziesięć lat później honorowano seniorki na jubileuszu 70-lecia (dwa kolejne zdjęcia). Do następnej fotografii, wraz z członkiniami koła, stanęli: Joanna Rewak, szefowa Zarządu Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy
Trzebownisko oraz mistrz kulinarny Marcin Purgacz.
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KGW W WÓLCE PODLEŚNEJ też ma
bogaty staż, sięgający początku lat 50.
XX wieku, Po latach pewnej stagnacji,
znów aktywizuje życie społeczne i kulturalne tej pięknej i nowoczesnej wsi,
niegdyś najbiedniejszej w gminie.
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Utworzone w 1949 r. KGW W ZACZERNIU kontynuowało przedwojenne
tradycje organizacji kobiecych, m.in.
sekcji żeńskiej Związku Strzeleckiego.
W nowej rzeczywistości XXI wieku zaczerskie gospodynie starają się godnie
reprezentować środowisko w trakcie
różnych imprez o zasięgu gminnym.
KGW patronuje m.in. działalności zespołu śpiewaczego „Żytnioki”.
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Ruch kół gospodyń wiejskich ma szansę przetrwać jeśli idee tej pracy podejmie młode
pokolenie. Dobrze więc, iż panie z KGW nie szczędzą czasu na kulinarne warsztaty
z nastolatkami (zdjęcia ze Stobiernej i z Nowej Wsi). Służą temu m.in. projekty i środki
pochodzące z funduszy UE. Także dzięki tzw. środkom zewnętrznym udało się m.in.
przeprowadzić warsztaty z młodzieżą niepełnosprawną (głuchoniemi).

GMINNA GALERIA FOTOGRAFII I DOKUMENTÓW

W zainteresowania i potrzeby współczesnych gospodyń wiejskich pożytecznie wpisały się projekty realizowane pod hasłem „Życie zaczyna się
po pięćdziesiątce” (m.in. zajęcia aqua-aerobic na basenie, nordic walking,
szkolenie komputerowe, udzielanie pierwszej pomocy, itp.). Stoiska firmowane przez KGW z terenu gminy Trzebownisko mogą zawsze liczyć na
sporą frekwencję uczestników dorocznych edycji zdrowej żywności EKOPGALA, organizowanych w jasioneckim centrum konferencyjnym G2A ARENA. Na zdjęciu z roku 2016, wśród pań z KGW, gospodarze gminy i marszałek województwa Władysław Ortyl.
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AKTYWNI OBYWATELE – SILNY SAMORZĄD

Radni Rady Gminy Trzebownisko kadencji 2014–2018 oraz wójt i jego zastępca. Panie od prawej: Małgorzata Kowal (Wólka
Podleśna) – przewodnicząca RG, Grażyna Kacprzak (Zaczernie), Bernadetta Świątek (Trzebownisko), Maria Rzucidło (Nowa
Wieś), Maria Kloc (Łąka), Dorota Mietelska (Trzebownisko), Beata Sala (Tajęcina), Teresa Wnęk (Stobierna), Magdalena Kluczniak (Nowa Wieś). Panowie od prawej: Sławomir Porada – zastępca wójta, Jan Kłęk (Łukawiec), Lesław Kuźniar – wójt gminy,
Tadeusz Grela (Trzebownisko), przysłonięty Jacek Szostek (Jasionka), Stanisław Guzek (Terliczka), Leszek Sroka (Zaczernie),
Janusz Koń (Łukawiec), Dariusz Kowal (Wólka), Michał Drupka (Stobierna), Józef Cyrek (Stobierna), Józef Mendrala (Łąka).
Na zdjęciu brakuje Józefa Rząsy z Zaczernia i Sławomira Guzka z Jasionki.

Gospodarze gminy wraz z sołtysami wybranymi na kadencję 2015–2019. Do zdjęcia stanęli, od lewej: Lesław Kuźniar – wójt
gminy, Józef Lech – sołtys Wólki Podleśnej, Mariusz Więcek – sołtys Łukawca, Józef Cyrek – sołtys Stobiernej, za nim Adam
Kołek – sołtys Łąki, Maria Rzucidło – sołtys Nowej Wsi, Danuta Bereś – sołtys Terliczki, Józef Rząsa – sołtys Zaczernia, Bernadetta Świątek – wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Tadeusz Grela – sołtys Trzebowniska, Małgorzata Kowal – przewodnicząca
RG, Małgorzata Selwa – sołtys Tajęciny, Sławomir Porada – zastępca wójta. Na zdjęciu brakuje Sławomira Guzka sołtysa
Jasionki.
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Władze gminy oraz radni Rady
Gminy wybrani na wydłużoną
5-letnią kadencję 2018–2023.
Pełny skład RG w KALENDARIUM pod datą 21.10.2018 r.

Najwyższą władzą na wsi zawsze pozostawało ogólne zebranie mieszkańców. I tak jest do
dziś. Przewodzi mu zwykle sołtys, wyłaniany od 2011 roku w powszechnym i tajnym głosowaniu mieszkańców sołectwa. Niegdyś, spotkania takie organizowano w karczmie, później ich
miejscem stały się izby szkolne, z biegiem lat – domy ludowe. Ten sołecki parlament decyduje
o najważniejszych sprawach wsi. W drugiej dekadzie XXI wieku jednym z gorąco dyskutowanych tematów były wnioski władz Rzeszowa w sprawie włączenia w granice miasta całości bądź
części terenów gminy Trzebownisko.
JASIONKA

ŁĄKA
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ŁUKAWIEC
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NOWA WIEŚ
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STOBIERNA
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TAJĘCINA
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TERLICZKA
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TRZEBOWNISKO
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WÓLKA PODLEŚNA
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i

ZACZERNIE
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Lata dziewięćdziesiąte XX wieku wprowadziły do życia publicznego III Rzeczypospolitej liczne
organizacje pozarządowe, niezależne od władz państwowych i samorządowych, wyrażające
aspiracje poszczególnych środowisk lokalnych oraz głos obywateli w ważnych sprawach społecznych. Owe stowarzyszenia i fundacje, korzystające m.in. z funduszy europejskich, stały się
ważnym motorem rozwiązywania pilnych problemów z zakresu pomocy społecznej, ochrony
zdrowia ale też sportu, rekreacji i kultury. Przykładem takich przedsięwzięć są również inicjatywy podejmowane przez organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Trzebownisko.
Oto fotograficzne wizytówki niektórych z nich. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
„Sprawnej Inaczej” oraz Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Trzebownisko prezentuję
w innych rozdziałach tej galerii.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZACZERNIA
To najstarsza tego typu organizacja w gminie, powstała
w 1981 roku. Na zdjęciu pierwszy Zarząd Towarzystwa.
W środku jego ówcześni liderzy: w okularach inż. Michał
Dudek – przewodniczący oraz Stanisław Rząsa – twórca
ludowy, kronikarz Zaczernia.

i Efektem wieloletniej pracy społeczników jest bogata
bibliografia wsi, a nade wszystko Muzeum Regionalne
z cennymi zbiorami etnograficznymi.

h W XXI wieku dzieło założycieli Towarzystwa kontynuują m.in. Wanda Kosior, córka S. Rząsy i Tadeusz Dynia,
b. wójt gminy.
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STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE „WSZYSCY RAZEM” W ŁĄCE
W 10-letniej historii Stowarzyszenia (działa od 2006 roku)
dopracowano się inicjatyw, które na trwałe już weszły do
kalendarza corocznych imprez organizowanych w gminie
i w sołectwie. Należą do nich m.in. udział w gminnych dożynkach oraz spotkaniach przy wielkanocnym i wigilijnym
stole, letnie pikniki integracyjne wspólne kolędowanie czy
wieczornice z okazji Dnia Niepodległości.
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STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TRZEBOWNISKA
Do najcenniejszych inicjatyw Stowarzyszenia powołanego w 2006 roku należało podjecie działalności promującej
historię i współczesność wsi (książki, strony internetowe) oraz m.in. współpraca ze szkołami. 11 listopada
2012 roku do wspólnej rodzinnej fotografii stanęli członkowie Zarządu SPT oraz przedstawiciele innych organizacji i instytucji działających w tym środowisku. Od prawej:
Mateusz Lachtara – ówczesny prezes LKS, Teresa Pieczonka – przewodnicząca KGW, ks. Adam Kot – ksiądz
emeryt, Bernadetta Świątek – radna Rady Gminy, Zofia
Ataman – seniorka KGW, Wojciech Czyrek – naczelnik
OSP, Bogdana Machej – wicedyrektor SP, ks. Ryszard
Miśniak – proboszcz, Marek Tomaka – sekretarz LKS,
Stanisław Wiercioch – założyciel i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Trzebowniska, Wojciech Lachtara – prezes
OSP, Irena Tomaka – skarbnik SPT, Tadeusz Grela – sołtys wsi, radny RG, Krystyna Grela – dyrektor Gimnazjum,
red. Ryszard Bereś – sekretarz SPT, ks. Łukasz Ślęczka
– wikariusz.

h Laureatami konkursu wiedzy o wsi zorganizowanego
w 2007 roku wspólnie z dyrekcjami SP i Gimnazjum zostali: Justyna Trzyna, Maciej Wilk, Karol Mietelski, Michał
Rządeczka, Maciej Bąk, Aleksandra Jędrzejek, Milena Cisak, Kinga Kunysz, Monika Plis oraz Marcin Urban.

f Stowarzyszenie stara się wspierać postulaty mieszkańców formułowane na zebraniach wiejskich.
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STOWARZYSZENIE „STOBIERNA WIEŚ AKTYWNA”

Corocznie w trakcie wakacji letnich Stowarzyszenie urządza półkolonie dla ok. 100 dzieci z atrakcyjnym programem sportowo-rekreacyjno-edukacyjnym.
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STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ICH RODZIN
„JADWIŻANIE” W WÓLCE POLEŚNEJ
Organizacja prowadziła w latach
2009–2019 szeroki wachlarz działań
służących integracji pokoleniowej
i aktywizacji środowiska. Współorganizowała wypoczynek dla najmłodszych, pikniki, różne formy twórczości artystycznej. Prezentowane
zdjęcia wykonano w trakcie półkolonii, latem 2017 roku; m.in. dzieci wyjechały do skansenu w Kolbuszowej.
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ZDROWE ŚRODOWISKO – ZDROWSZY CZŁOWIEK

P

o przodkach odziedziczyliśmy nieskażoną przyrodę: koncert skowronka i pohukiwania kukułki, pełne ryb wody Wisłoka i Czarnej, szaraczki buszujące po buraczysku,
łany zboża ozdobione bławatem i kąkolami, łąki usłane makami… Choć to tylko pół
wieku, tamten krajobraz pozostał tylko na archiwalnej fotografii. Stąd, z taką lubością
wracamy w okolice Wisłoczyska i resztki alei lipowej, i – opamiętawszy się – czynimy
bardzo wiele, aby ludzka cywilizacja przestała być wrogiem naturalnej przyrody. Czy dostatecznie wiele, aby w nasze strony znów wróciły zające i kukułki?

Dzięki projektowi Stowarzyszenia LGD
EUROGALICJA powstała 17-kilometrowa
trasa rekreacyjno-edukacyjna wzdłuż starego Wisłoczyska. Obok rezerwatu „Bór”
inną formą ochrony naturalnego środowiska na terenie gminy są pomniki przyrody;
takim mianem oznaczono kilkanaście lip
drobnolistnych w obrębie trzebowniskiego
cmentarza. Szkoda iż czas nie służy ich żywotności, z każdym rokiem wypada kolejne
drzewo…
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Przełom wieków przyniósł zdecydowane działania
władz samorządowych gminy na rzecz nowoczesnej gospodarki komunalnej, w celu powstrzymania
dalszej degradacji naturalnego środowiska. Udało
się stworzyć ogólno gminną sieć wodno-ściekową. W latach 2013–2015 zasadniczej modernizacji
i rozbudowie poddano stację uzdatniania wody przy
lotnisku w Jasionce a także przebudowano oczyszczalnię w Nowej Wsi. Inwestycje te pochłonęły prawie 21 mln złotych: gros sfinansowano z funduszy
unijnych.
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Po wygódkach i „szambach” przyszła kolej na nowoczesną sieć kanalizacyjną. Powstała stopniowo w całej gminie w okresie 1995–2003.
W 1996 roku uruchomiono oczyszczalnię w Łące, rok później wojewoda
rzeszowski Kazimierz Surowiec, zaczernianin, oraz wójt Jan Tomaka,
otwarli taki obiekt w Nowej Wsi. W latach 2014–2015 oczyszczalnię tę
poddano gruntownej rozbudowie.

Wcześniej, prace modernizacyjne kontynuowano też w oczyszczalni w Łące. Bezsporne zasługi dla
budowy nowoczesnej, przyjaznej środowisku gospodarki wodno ściekowej w gminie Trzebownisko
wniósł inż. Stanisław Pastuszak; przez dwadzieścia lat kierował Gospodarstwem Pomocniczym przy
UG, przejętym w 2011 r. przez Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej.
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Od 1 lipca 2013 roku gospodarka odpadami stała
się zadaniem własnym gminy. „Rewolucja śmieciowa” generalnie sprawdziła się w warunkach
gminy Trzebownisko. Rośnie wskaźnik segregacji
odpadów, znikł problem dzikich wysypisk, wzrosła
świadomość ekologiczna mieszkańców.
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Na dachu basenów FALA zamontowano ponad 40 paneli słonecznych. Pozyskują energię wystarczającą na ogrzanie wody w sezonie letnim. Przygodę z energią słoneczną zapoczątkowały lampy hybrydowe rozjaśniające
uliczki Zaczernia, Łukawca, Stobiernej i Wólki. Tafle kolektorów kryją dachy kolejnych domów prywatnych, zaś wizytówką gminy stawiającej na
nowe technologie stał wielkowymiarowy panel ustawiony obok przychodni PROFAMILIA (zdjęcie na następnej stronie).
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Opiekę zdrowotną nad mieszkańcami gminy
sprawują niepubliczne przychodnie ZOZ ALFAMED I PRO FAMILIA oraz lekarze publicznego
ZOZ nr 2 w Rzeszowie. Od 2013 roku w nowych pomieszczeniach przyjmuje przychodnia
w Trzebownisku. Aniela Stec, która w swej pielęgniarskiej służbie wiele doświadczyła, z satysfakcją dogląda przestronnych, gościnnych gabinetów i nowoczesnej specjalistycznej aparatury.
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Na pacjentach poszukujących fachowej
rehabilitacji neurologicznej i ortopedycznej
równie optymistyczne wrażenie czyni pobyt
w Centrum Rehabilitacji REHAMED CENTER W Tajęcinie. Oferowane tam zabiegi,
także lokomat i erigo, stawiają tę placówkę
w krajowej czołówce.
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SPORTOWE ŻYCIE – OD JUNIORA PO SENIORA

c

zerwiec roku 2018. Dobiega końca kolejny rok szkolny. Od dziesięcioleci lekcje zaczynają się o ósmej. Wszystko inne dotyczące funkcjonowania szkoły ulega ciągłej zamianie. Nawet droga uczniów do szkoły jest inna. Niegdyś, każdy wędrował
pieszo. Dziś wielu nastolatków korzysta z roweru, bardzo wielu dowożonych jest przez
rodziców samochodem. Także w czasie wolnym, gra z piłką przegrywa w konkurencji
z grą komputerową. To pierwszy krok do otyłości i fizycznej niepełnosprawności. Próbują temu przeciwdziałać kierownictwa szkół, kluby sportowe i władze gminy, oferując
program atrakcyjnych zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych – zarówno dla dzieci jak
i ich rodziców. Czy moda na zdrowe życie ma szansę?

Zasady i nawyki zdrowego życia utrwala wśród najmłodszych m.in. edukacja
proekologiczna. Od 2013 roku trwa
w gminie rywalizacja między szkołami
w ramach konkursu ekologicznego. Jego
uczestnicy piszą tematyczny test, biorą
udział w różnych zajęciach sportowych,
przechodzą szkolenie z zakresu podstaw
dietetyki i gastronomii, udzielania pierwszej pomocy, przepisów ruchu drogowego, itp., wykonują prace plastyczne i różne prezentacje tej tematyki. 26 kwietnia
2018 r. podsumowano kolejną edycję
konkursu. W grupie uczniów młodszych
nagrodzono szkoły w Jasionce, Wólce
i Łące, wśród klas gimnazjalnych najlepiej wypadli uczniowie z Wólki, Zaczernia
i Łukawca. Zespół w Wólce Podleśnej
otrzymał certyfikat szkoły promującej
zdrowie.
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g Od dziesięcioleci, szczęście do znakomitych nauczycieli wf oraz prawdziwych sportowych talentów ma m.in.
szkoła w. Trzebownisku. W 1975 r.
trampkarze z Trzebowniska otrzymali
puchar od samego trenera kadry narodowej, legendarnego Kazimierza
Górskiego. Na pamiątkowym zdjęciu:
Darek Krawiec (kapitan), Mirek Rzeszutek, Zbyszek Pieczonka, Robert
Szwagiel, Sławek Pieczonka, Dariusz
Miłek, Zbyszek Szluz, Janusz Tomaka,
Dariusz Kula, Kazimierz Rusin, Grzegorz Bieniek, Zbyszek Sołtysa, Wiesław Sołtys. Opiekunem drużyny był
Jan Kościak, gminny dyrektor szkół.

f Kilkanaście lat później, zajęcia wf
w Trzebownisku prowadził z doskonałymi wynikami Zbigniew Przygórzewski (na zdjęciu z prawej). Pod jego
okiem pierwsze kroki w sportowej karierze czynił sprinter Hubert Kalandyk,
złoty medalista w sztafecie 4x100m
na Mistrzostwach Świata Juniorów
w lekkoatletyce. Na wspólnym zdjęciu
towarzyszy im Mirosław Wierzbicki,
też wychowanek trzebowniskiej SP,
trener Kalandyka w sportowym LO
w Rzeszowie oraz w klubie „Resovii”.

Można być wzorowym uczniem oraz osiągać
rekordowe rezultaty na bieżni. Udowodniły
to m.in. trzebowniskie gimnazjalistki: Kamila Tłuczek, Klaudia Wojtunik. Oliwia Andruch i Nikola Ignasiak, zajmując 19 czerwca
2012 roku na ogólnopolskich zawodach
w Łodzi, II miejsce na dystansie 4x100 m.
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Początek drugiej dekady XXI wieku to szczególna
popularność imprez pod hasłem „Polska biega”.
W masowych biegach na różnych dystansach
uczestniczyło zawsze kilkaset osób w różnym
wieku – od lat kilku po siedemdziesiątkę. W Łukawcu orędownikiem tej akcji był m.in. radny RG
Piotr Gunia. Podczas pikniku sportowego w Nowej Wsi (2013 r.) sporą kondycją popisały się
również gospodynie z miejscowego KGW.
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Równie popularną i masową dyscypliną stały się rajdy rowerowe. Dzięki staraniom i zabiegom głównie Lesława Chmiela i Karola Ząbika – ludzi
gminnego samorządu, od 2015 roku, zawsze w czerwcu, dróżkami gminnymi i leśnymi duktami przemierza 150-osobowy peleton fanów dwóch
kółek. Na trasie – rezerwaty przyrody, miejsca pamięci narodowej i atrakcyjne obiekty architektury i krajobrazu.
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Oto kilka archiwalnych zdjęć z początków działalności najstarszych w gminie amatorskich klubów sportowych.
Tuż obok, na fotografii z 1948 roku
pierwszy Zarząd i zawodnicy LKS Zaczernie. Wśród nich honorowy prezes
ks. Jan Guzy, zaczerski proboszcz.

i Drużyna LKS Trzebownisko z roku
1953. Od lewej: Stanisław Motyka
(kapitan), Stanisław Lachtara (bramkarz), Jerzy Szluz, Stanisław Bieniek,
Czesław Szluz, Mieczysław Pieczonka,
Aleksander Tomasik, N.N., Aleksander
Rzeszutek Stanisław Tomaka, Tadeusz
Noworól.

Nowowiejskie „orły”. Wśród pionierów LZS Nowa Wieś byli m.in. (stoją
od lewej): Kazimierz Walat. Stanisław
Czyrek, Mieczysław Pierzchała, Mieczysław Błoniarz, Henryk Pierzchała,
Czesław Bieniek, Józef Guz. Przed
nimi: Bolesław Szwagiel, Tadeusz Noworól i bramkarz Mieczysław Szwagiel.
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h LZS w Trzebownisku powstał w 1946 roku. Na czele
pierwszego Zarządu stanął Henryk Bereś. Na zdjęciu,
obok niego stoi naczelnik OSP Józef Tomasik. Od
lewej stoją: Julian Bereś, wkrótce w II-ligowej Stali
Rzeszów, Stanisław Kot – sołtys wsi i Jerzy Bereś.
Wśród zawodników m.in. Marian Tomasik (lotnik),
bramkarz Kazimierz Dodolak, Henryk Noworól, Julian
Pietraszek.

f W Łukawcu już w latach czterdziestych zorganizowały się aż trzy drużyny piłki kopanej – w poszczególnych częściach sołectwa. Równocześnie,
z inicjatywy koła Związku Młodzieży Wiejskiej ”Wici”
na Golonkówce, podjęła treningi drużyna piłki siatkowej (na zdjęciu). Jej liderem był Stanisław Jałówka,
przedwojenny absolwent rzeszowskiego gimnazjum.
Boisko wyznaczono na pastwisku, potem – w ogrodzie szkolnym.

h W latach 50. ub. wieku coraz popularniejszym środkiem lokomocji stawał się rower.
Pamiątkowe zdjęcie z 1955 r. grupy rowerowej z Jasionki przed wyjazdem do Zaczernia,
na uroczystości parafialne z udziałem biskupa przemyskiego.

h Stanisław Majcher (1936–2014), najbardziej znany piłkarz rodem z Trzebowniska. Od 1962 r. przez
osiem sezonów stał w bramce ZKS „Stal Rzeszów”
(ekstraklasa), występując w ponad 180 meczach.
W roku 1966 powołany został do reprezentacji Polski.
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W roku 2018 działało w gminie Trzebownisko 9 klubów sportowych skupiających zawodników amatorów piłki nożnej. Podstawą egzystencji klubów
były środki z tytułu składek, darowizn i sponsoringu. Samorząd gminny dofinansowywał rozwój bazy i obiektów klubowych. Oto aktualne herby
poszczególnych klubów.
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W ostatnich dekadach ub. wieku najbardziej znanym w regionie klubem z naszego terenu był nowowiejski „Piast”. W 1972 roku otwarto tu
nowy stadion z pawilonem. Już rok później Nowa Wieś stała się gospodarzem regionalnej spartakiady młodzieży. Przyszła moda na gminne
festyny kulturalno-rekreacyjne. Odnalazłem zdjęcie z otwarcia jednej z takich imprez; w środku naczelnik reaktywowanej dużej gminy Trzebownisko
Bronisław Dubiel, obok niego – Jan Przygórzewski, nauczyciel, przewodniczący Gminnego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu. W 1985 roku LKS
„Piast” wszedł na łamy centralnej prasy za sprawą sekcji łuczniczej. Bernadetta Tomaka (rodem z Trzebowniska) zdobyła dwa medale (złoty i srebrny) Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży, zaś Grzegorz Nowak trzy medale srebrne. W 1987 r. sekcja łucznicza „Piasta’ awansowała do I ligi. Nie
próżnowali też nowowiejscy piłkarze. W 1993 r., a kolejny raz w 1998 r., awansowali do klasy regionalnej (tzw. IV liga). Na kolorowym zdjęciu skład
tamtej drużyny, od lewej: trener Stanisław Róg, zawodnicy – Mariusz Czyrek, Mariusz Wiercioch, Bogusław Jurek, Marek Rzucidło, Tomasz Nowak,
Marcin Więcek i Robert Goclon. Z przodu od lewej: Janusz Miękisz, Jacek Walat, Łukasz Grębowski, Marcin Drzał i Piotr Róg.

470

TRZEBOWNISKO – ODKRYWAMY DZIEDZICTWO

Pierwszy turniej piłkarski o puchar gospodarza gminy rozegrano w lipcu 1973 roku. W meczu finałowym zwyciężyła drużyna LKS Łukawiec (wówczas grali w klasie „B”), pokonując 2:1 LKS Terliczka (klasa „A”). Z pewnymi przerwami owa rywalizacja na boisku trwa do dziś. Ostanie edycje
turnieju połączone były z oddaniem do użytku nowych nowoczesnych pawilonów klubowych. W 2016 roku miało to miejsce w Stobiernej, wtedy też
puchar wójta trafił w ręce stobierzan. W 2017 r., na 40-lecie KS „Leśna”, uroczyście otwarto piękny obiekt klubowy w Wólce Podleśnej (patrz pawilon
z lotu ptaka); także tutaj puchar odebrali gospodarze.

GMINNA GALERIA FOTOGRAFII I DOKUMENTÓW
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Mecz finałowy Turnieju 2018 rozegrano na boisku piłkarskim ze sztuczną murawą wybudowanym kosztem 2,5 mln zł w obrębie obiektów
gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej
Wsi. Od roku 2018 w Turnieju rywalizowały wyłącznie drużyny dziecięce i młodzieżowe.
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Centrum życia sportowego to OSiR w Nowej Wsi. Praktycznie ruszył w 2002 r., kiedy to oddano do użytku pływalnię FALA z dwoma basenami
i zapleczem (sauna, solarium, siłownia). Szczególną popularnością cieszą się zajęcia fitness typu aqua aerobic. Pod koniec 2010 r. otwarto halę tenisową z dwoma kortami. W czerwcu 2018 r. przybył kolejny obiekt – pełnowymiarowe boisko ze sztuczną murawą, bieżnią oraz szatnią. Niedaleko,
cztery inne boiska zewnętrzne: dwa do gry w siatkę plażową a także dwa „Orliki”.

GMINNA GALERIA FOTOGRAFII I DOKUMENTÓW

473

Slogan „ruch to zdrowie” jest i będzie aktualny zawsze.
Mając tego świadomość działacze klubowi i społeczni
robią wiele, aby wyciągnąć na świeże powietrze jak najszerszą rzeszę mieszkańców gminy, proponując różne
pikniki, mitingi, turnieje i konkursy. Zwłaszcza, iż takim
inicjatywom sprzyja coraz bogatsza baza sportowo-rekreacyjna, pozostająca w dyspozycji miejscowych
klubów oraz szkół. Oprócz informacji podanych na poprzednich stronach, warto jeszcze odnotować: dobrze
wykorzystane są cztery mini boiska typu „Orlik” (Łąka,
Łukawiec, Nowa Wieś, Wólka Podleśna), we wrześniu
2018 r. nowe zaplecze sportowe otrzymają uczniowie
z Zaczernia, trwają roboty przy nowym pawilonie dla zaczerskiego KS. Oby obiekty te nigdy nie świeciły pustkami. Ba, nawet zimą można zażywać intensywnego ruchu
– ćwicząc zumbę na parkiecie sali Domu Kultury.
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Trzebownisko, 2020 r.

700 LAT CIĘŻKIEJ PRACY,
WALKI Z PRZECIWNOŚCIAMI LOSU
I WSPÓLNEGO BUDOWANIA

P

ierwsza konkretna data zapisana w tym opracowaniu, a dotycząca dziejów naszej małej
Ojczyzny, sięga roku 1346. To, odnotowany w kronice parafialnej Zaczernia, rok budowy
„małego skromnego kościółka krytego słomą w miejscu gdzie obecnie jest wychód z plebanii”.
Wtedy, w osadzie nad Czarną mieszkało ok. 150 dusz. Ostatnią, najnowszą datą postawioną
w KALENDARIUM GMINY TRZEBOWNISKO przez autora tej pracy, jest 1 stycznia 2020 roku.
Zapisano przy niej informację, że gmina liczy 21 924 mieszkańców i ciągle się rozwija.
Trzymamy w ręku wydawnictwo szczegółowo prezentujące 700 lat udokumentowanej historii ziem położonych w okolicach Wisłoka oraz jego dopływów Czarnej i Świerkowca. To zarazem
barwna i jakże pouczająca fabuła życia mieszkańców – współczesnych oraz ich przodków z 10
przyległych miejscowości i przysiółków, które przynależą obecnie do wspólnej jednostki terytorialnej, zwanej Gminą Trzebownisko. Siedem wieków to życiorysy kilkudziesięciu pokoleń obywateli. Każde z nich próbowało pozostawić na tej ziemi swój ślad. Każde – tak sądzimy – starało
się zapewnić lepszy byt swym dzieciom i następcom, bazując na materialnym dorobku przeszłości oraz staranie pielęgnując tradycje i doświadczenia swych Dziadków i Ojców. I tak jest do
dziś, czego potwierdzeniem jest m.in. wszechobecna troska kolejnych władz samorządowych
i współobywateli o edukację, o godną pracę, o coraz lepsze warunki życia. Staraniom tym towarzyszy spore zainteresowanie poszczególnych środowisk działalnością kulturalno-społeczną, wyrażające się choćby wysoką aktywnością różnych organizacji pozarządowych oraz m.in.
kultywowaniem folkloru i zwyczajów swych przodków. Tak też będzie w przyszłości, jesteśmy
o tym głęboko przekonani!
Ujęte w KALENDARIUM w porządku chronologicznym zapisy oraz bogata treść zawarta również w skompletowanej galerii fotografii oraz innych dokumentów, świadczą o silnym przywiązaniu mieszkańców do swej małej Ojczyzny, jak też o autentycznych więzach społecznych
scalających gminną wspólnotę. Zbiorowość ta, mimo niekorzystnych zjawisk demograficznych
trapiących innych, stale rośnie w siłę. Tylko w okresie ostatniej dekady (2010–2020) liczba
mieszkańców wzrosła o ponad 10 procent.
Dlaczego tak się dzieje?

S

połeczność Gminy Trzebownisko docenia znakomity poziom infrastruktury komunalnej,
odpowiadającej standardom XXI wieku, dzięki czemu żyje się tutaj wygodnie i bezpiecznie.
Przede wszystkim, decyduje o tym nowoczesna sieć drogowo-komunikacyjna z własnym
lotniskiem, autostradą A4, drogą ekspresową S19 (fragment przyszłej arterii via Baltica). Kolejnym etapem owej „rewolucji na drogach” było uruchomienie tzw. trasy przylotniskowej. Nowa
arteria, realizowana w IV etapach, została oddana do użytku w połowie 2018 roku. Połączyła
drogę krajową (tzw. warszawską) z drogą ekspresową S19 (tzw. lubelską), a następnie z autostradą A4. Trasa umożliwia sprawne dotarcie do Portu Lotniczego w Jasionce, fabryk, firm oraz
instytucji funkcjonujących w strefie ekonomicznej. Jej łączna długość to 8 km; ma dwie jezdnie,
5 rond, chodniki i ścieżki rowerowe. Niejako symbolem całej inwestycji jest – tak długo oczekiwane i postulowane przez mieszkańców i przejezdnych – rondo powstałe na miejscu dawnego
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hangaru Aeroklubu Rzeszowskiego. Rondo, decyzją Rady Gminy, otrzymało nazwę Lotników.
Inwestycją, szczególnie ważną dla usprawnienia komunikacji wewnątrz gminnej oraz pełnej
integracji lewo- i prawobrzeżnej części gminy jest nowy most gminny na Wisłoku, łączący od
kwietnia 2019 roku brzegi Wólki Podleśnej i Łukawca. Na tę przeprawę ludzie czekali od wielu
lat. Udało się tego dokonać dzięki determinacji obecnych władz samorządowych. Most, o długości 166 m, postawiony w przeciągu roku, wraz z odcinkiem dojazdowym, kosztował 26 mln zł.
Ta druga w gminie przeprawa przez Wisłok umożliwiła uruchomienie w grudniu 2019 roku
nowej linii autobusowej MKS nr 200, przebiegającej niemal przez wszystkie sołectwa. Trasą tą
dojeżdża teraz wielu pracowników zatrudnionych w firmach strefy przylotniskowej. Nowoczesna sieć drogowa służy przemieszczaniu się ludzi i towarów. Potężne przedsięwzięcia obejmują
także modernizację istniejących już linii kolejowych oraz budowę nowej, prowadzącej z Rzeszowa do portu lotniczego w Jasionce. Po wykonaniu infrastruktury wzdłuż torów – głównie
przystanków i parkingów dla samochodów i rowerów, powstanie szybkie i wygodne połączenie
z Rzeszowem dla ludzi dojeżdżających do szkoły i pracy. Pomoże to odkorkować aglomerację
rzeszowską i poprawić jakość powietrza w regionie. Natomiast łączność ze światem internetu,
a tym samym dostęp do arsenału informacji i wiedzy publikowanej w sieci, zapewniają – docierające do każdego sołectwa – łącza światłowodowe. Takiej techniki pozazdrościć nam może
niejeden mieszkaniec wielkiej aglomeracji.

I

ntensywny rozwój społeczno-gospodarczy to nie jedyny atut wyróżniający Gminę Trzebownisko. Fakt, iż wszystkie wsie są skanalizowane, zgazyfikowane, zaopatrzone w wodę znakomitej jakości sprawia, że mieszka się tu wygodnie i na wysokim poziomie. Najważniejszą
inwestycją komunalną ostatnich lat była modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, dzięki której ścieki płyną nowym ciągiem technologicznym. Nie bez znaczenia jest wymiana sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej w Zaczerniu, rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jasionce, czy
budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Parku Naukowo-Technologicznym w Jasionce.
Przeprowadzono termomodernizację budynków komunalnych, a także zrealizowano działania
związane z wprowadzaniem OZE zarówno dla budynków gminnych jak i prywatnych. 253 instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych naszych mieszkańców świadczą o rosnącej
świadomości ekologicznej społeczności. Jednak głównym wyzwaniem dla gminy jest zmniejszenie emisji pyłów pochodzących z gospodarstw domowych, co wkrótce ulegnie poprawie dzięki
wymianie starych kotłów węglowych na nowoczesne kotły gazowe.

W

ażnym elementem polityki rozwoju gminy jest również prężnie rozwijająca się infrastruktura sportowa. W ostatnich latach, dotychczasową bazę sportowo-rekreacyjną
wzbogaciły m.in.: stadion piłkarski ze sztuczną murawą w Nowej Wsi, szkolne boisko
sportowe w Zaczerniu, „Orlik” lekkoatletyczny w Jasionce, ale także budynek zaplecza sportowego dla Ludowego Klubu Sportowego w Wólce Podleśnej oraz budynek sportowy w Zaczerniu. Podstawą zdrowego stylu życia, obok właściwego odżywiania, jest aktywność fizyczna.
O pozytywnym wpływie ruchu na nasze zdrowie i samopoczucie nie trzeba nikogo przekonywać. We współczesnych realiach problemem jest raczej brak czasu – to chyba najczęstsza
wymówka wśród osób unikających systematycznych ćwiczeń. Dzięki budowanym na terenie
gminy siłowniom zewnętrznym możemy zamienić codzienny spacer w wartościowy i skuteczny
trening, a najmłodsi obywatele naszej gminy mogą korzystać z nowoczesnych placów zabaw.

G

mina Trzebownisko jest dzisiaj znaną marką światową, znajdującą się w kręgu zainteresowania krajowych i zagranicznych inwestorów, którzy na jej terytorium uruchamiają
kolejne swe filie. Dzięki temu, systematycznie przybywa dziesiątki, setki nowoczesnych
miejsc pracy. Dzieje się tak głównie w obrębie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS, korzystającego z przywilejów specjalnej strefy ekonomicznej. W panoramę
gminy i SSE wpisały się hale fabryczne takich renomowanych firm jak amerykański koncern
branży motoryzacyjnej BORG WARNER, niemiecki koncern MTU, czy polski potentat w produkcji światłowodów FIBRAIN. W obrębie tzw. podstrefy S1 działa ponad 10 firm, w tym – obok już
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wymienionych – m.in. VAC AERO (termiczna obróbka metali), GOODRICH CORPORATION (podzespoły podwozi samolotowych), OPTeam (karty informatyczne), ZELNAR (narzędzia). Szacuje
się, że w latach 2006–2019 zainwestowano tu ponad miliard złotych. W firmach Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS w Jasionce pracuje już około 4 tys. osób.
Pracę tutaj mogą zaleźć: konstruktorzy, inżynierowie procesów produkcyjnych, automatycy,
programiści oraz operatorzy produkcji, ale także menedżerowie, mechanicy maszyn i urządzeń
przemysłowych oraz specjaliści ds. księgowości. Najmłodszym uczestnikiem jasioneckiej rodziny firm w Parku AEROPOLIS jest EME AERO. To wspólne przedsięwzięcie dwóch globalnych graczy z branży lotniczej: LUFTHANSY Technik i MTU Aero Engines. Wartość inwestycji w Jasionce
obejmującej centrum o powierzchni 40 tys. m2, to aż 150 milionów euro! Kamień węgielny pod
centrum AERO wmurowano w październiku 2018 roku. Oficjalne otwarcie nastąpiło w roku
2019. Obiekt w Jasionce jest jednym z najnowocześniejszych na świecie zakładów świadczących
usługi serwisowania silników lotniczych najnowszej generacji. W związku z dużym zainteresowaniem potencjalnych inwestorów, Gmina Trzebownisko na bieżąco przygotowuje kolejne
tereny aktywności gospodarczej w pełni wyposażone w infrastrukturę techniczną. Czujemy
ogromną dumę z dotychczasowych efektów i sukcesów, ze współpracy gminy z wieloma znaczącymi inwestorami. To z kolei pozwala nam śmiało patrzeć w przyszłość z przekonaniem, że
nasza gmina ma szansę stać się ośrodkiem rozpoznawalnym w świecie biznesu. O Jasionce
i Gminie głośno w kraju i za granicą również za sprawą uruchomionego w 2016 roku, naprzeciw Portu Lotniczego, Centrum Wystawienniczo-Kongresowego G2A ARENA. Supernowoczesny
obiekt jest miejscem licznych imprez: targów, wystaw, konferencji, szkoleń, mitingów politycznych, imprez kulturalnych i rekreacyjnych, także z udziałem VIP-ów z kraju i zza granicy. Aktualnie rozpoczęto budowę Podkarpackiego Centrum Nauki im. Ignacego Łukasiewicza.

M

ieszkańcy Gminy Trzebownisko z przekonaniem rekomendują wszystkim zainteresowanym osadnictwo na naszym terenie, zważywszy na dobry, i stale doskonalony,
poziom tzw. usług zbiorowych, m.in. z zakresu oświaty i wychowania, kultury, sportu
i rekreacji, komunikacji zbiorowej, funkcjonowania placówek służby zdrowia. Fakty potwierdzające taką właśnie rekomendację odnotowano szczegółowo na kartach KALENDARIUM. Przywołamy więc jedynie inicjatywy i przedsięwzięcia z ostatnich 5 lat funkcjonowania samorządu. Po
zaspokojeniu w latach dziewięćdziesiątych XX w. głównych potrzeb lokalowych placówek szkolnych – w dalszej kolejności – władze gminy postawiły na zdecydowaną poprawę warunków
funkcjonowania publicznych przedszkoli. Po nowym pawilonie w Wólce Podleśnej (rok 2012),
przyszła kolej na nowoczesne przedszkole w Łukawcu (2015). Od września 2017 roku z nowych
obszernych pomieszczeń w kompleksie Zespołu Szkół nr 1 korzystają najmłodsi obywatele Stobiernej. W ramach tej inwestycji Zespół Szkół otrzymał też 4 nowe sale lekcyjne oraz nową
obszerną stołówkę wraz z zapleczem kuchennym. I kolejna historyczna data – 22 października
2019 roku oficjalnie otwarto pierwszy w gminie publiczny żłobek. Powstał w Jasionce w kompleksie wzniesionym obok Zespołu Szkół. Obiekt o kubaturze 1700 m2 mieści 5-oddziałowe
przedszkole dla stu wychowanków. W żłobku znalazło zaś opiekę 50 wychowanków. W budżecie Gminy już planujemy następne zadania inwestycyjne, których celem jest lepsza opieka nad
najmłodszymi jej obywatelami.

M

amy ogromną satysfakcję, że przyszło nam stać na czele społeczności, która może być
wzorem środowiska otwartego na Europę, świat i innych ludzi – na ludzi przedsiębiorczych, tolerancyjnych, szanujących mniejszości, gotowych pomagać słabszym oraz
mających wzgląd na tradycyjne wartości. Takie dążenia i postawy znalazły u nas jeszcze większe
zrozumienie i uznanie, z chwilą gdy nasze lokalne programy i inicjatywy zyskały realne wsparcie
ze strony instytucji Unii Europejskiej. Bo zyskały w stopniu nadzwyczajnym. Tablice z nazwami
dofinansowanych przez Unię przedsięwzięć spotkać można w każdym sołectwie gminy. Obok
zadań materialnych (drogi, lotnisko i towarzyszące mu podmioty, infrastruktura komunalna,
obiekty sportowe i kulturalne), europejskie fundusze zaowocowały też kapitałem zainwestowanym w wiedzę i kompetencje naszych mieszkańców (szkolenia, imprezy, wydawnictwa). Wia-
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rygodnym potwierdzeniem naszych słów niech będą zdobyte tytuły w różnych ogólnopolskich
i regionalnych rankingach. Warto wspomnieć o kilku z nich. W 2016 roku zajęliśmy 3 miejsce w kraju wśród gmin wiejskich pod względem skuteczności w pozyskiwaniu funduszy UE.
Jak wówczas wyliczono, na wszystkie projekty współfinansowane przez Unię na terenie gminy
Trzebownisko od roku 2004 do 2015, trafiły do nas środki w wysokości 1 mld 684 mln złotych.
Obok zadań centralnych i wojewódzkich finansowano oczywiście granty przygotowane przez
UG Trzebownisko. Najcenniejsze to m.in.: rozbudowa oczyszczalni ścieków (dofinansowanie
kwotą 8 mln zł), liczne inwestycje drogowe, sieć telewizji internetowej ST WIST w Łące, hala tenisowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Wsi, samochody dla OSP, remont domów ludowych,
90 lamp hybrydowych dla 10 miejscowości. Do tego dochodzą cytowane już przedsięwzięcia
ostatnich lat, m.in. wspomniane inwestycje oświatowo-wychowawcze, sportowe, komunalne,
drogowo-komunikacyjne. Liderujemy w pozyskiwaniu środków unijnych, ale też sięgamy po
laury w innych kategoriach: m.in. tytuł dla samorządu sprzyjającemu edukacji (za rok 2019),
„Cyfrowy samorząd 2017”, I miejsce w Złotej Setce Gmin Podkarpacia (2017), II miejsce w tym
samym rankingu za rok 2018.

J

eśli ktoś – uwzględniając atuty, o których wspomniano wyżej – zdecyduje się osiąść u nas na
stałe, powiemy: to udany wybór. Tego zdania jest bowiem kilkaset osób, które w ostatnich
latach „przyjęły obywatelstwo Gminy Trzebownisko”. Znaczna część z nich zamieniła wielkomiejski gwar na spokój i walory miejscowej przyrody, lokując swe dom w Tajęcinie, Łukawcu,
Wólce Podleśnej czy Jasionce. W ub. czterech latach służby budowlane Urzędu Gminy wydały
wymagane przepisami decyzje o warunkach zabudowy na około 800 domów. W krajobraz naszych wsi wpisują się nowe osiedla. Inwestorami są m.in. ci, zwykle młodzi ludzie, którzy 15,
10 lat temu wyjechali za pracą na Zachód. Dziś wracają i wykorzystując walutę zaoszczędzoną przez lata, obok rodzinnego gniazda wznoszą nowy dom dla swej nowej rodziny. Wracają
i oglądają Ojcowiznę z niedowierzaniem, zarazem przyznając: To inna gmina, nowoczesna, zadbana, prawdziwie europejska. Najważniejsze zaś to fakt, że właśnie tutaj, obok, czeka na mnie
intratna praca, gwarantująca w miarę godziwe życie…
Jest rok 2020. Od kilku miesięcy Polska zmaga się z groźną pandemią koronawirusa COVID-19. Stan epidemii i wprowadzone ograniczenia drastycznie zmieniły nasze życie, także
mieszkańców trzebowniskiej Gminy. Kiedy pokonamy zarazę i jak głęboki będzie kryzys społeczno-gospodarczy spowodowany pandemią, nie sposób dziś ocenić. Jedno jest oczywiste.
Już nigdy świat, Polska, a pewnie i nasza Gmina, nie będą już takie same jak przed nadejściem
koronawirusa. Pandemia COVID-19 stanie się poniekąd kolejną cezurą w nowożytnych dziejach ludzkości. Socjolodzy i politolodzy nie mają złudzeń: największe straty wystąpią w obrębie
tzw. więzi społecznych. Obawa przed innymi może pozostawić trwałą skazę w świadomości
jednostki. Czy tak się stanie? To już zdefiniują nasi następcy. Zapewne, to już temat kolejnego
rozdziału KALENDARIUM GMINY TRZEBOWNISKO, rozdziału pisanego przez przyszłe dziesięciolecia.
LESŁAW KUŹNIAR
Wójt Gminy Trzebownisko
SŁAWOMIR PORADA
Zastępca Wójta Gminy Trzebownisko
TOMASZ JAWORSKI
Sekretarz Gminy Trzebownisko
MARIA GAWEŁ
Skarbnik Gminy Trzebownisko
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LIDEROWALI NASZYM PRZEMIANOM
AKTUALIZACJA NA 01.06.2019 r.

W

ÓJTOWIE (NACZELNICY) GMINY ZBIOROWEJ
TRZEBOWNISKO powołanej 1 sierpnia 1934 r.

Michał Pieniążek, organista z Łąki – wybrany 14 grudnia 1934 roku przez Radę Gminną – pełnił tę funkcję do listopada 1936 roku;
Jan Kret, rolnik z Trzebowniska, od grudnia 1934 roku przez dwa lata podwójci, wybrany na
wójta w grudniu 1936 r. po rezygnacji Michała Pieniążka. Kierował Urzędem Gminnym w czasach II RP oraz przez cały okres okupacji niemieckiej;
Ignacy Warchoł ze Stobiernej, sprawował urząd wójta gminy od września 1944 roku do sierpnia 1945 r.;
Piotr Tomaka z Nowej Wsi, reprezentujący Stronnictwo Ludowe, wybrany 23 sierpnia 1945 roku
przez Gminną Radę Narodową, w lipcu 1946 roku ciężko ranny w zamachu zbrojnym;
Piotr Wisz, kowal z Trzebowniska, działacz Polskiej Partii Robotniczej, był wójtem od lipca 1946
do marca 1950, kiedy to zlikwidowano urząd wójta;
Jan Urban z Wólki pod Lasem – od marca 1950 r. do września 1954 r. przewodniczący Prezydium Gminnej Rady Narodowej; organ ten przejął uprawnienia wójta i Zarządu gminy;
Od 5 grudnia 1954 r. – zmiana podziału administracyjnego kraju – likwidacja gmin;
Od 1 stycznia 1973 r. – zmiana podziału administracyjnego kraju – powrót do gmin zbiorowych;
Bronisław Dubiel z Łąki – działacz OSP z Łąki, od 1 stycznia 1973 do grudnia 1977 r. naczelnik
reaktywowanej gminy zbiorowej w Trzebownisku wybrany przez radnych Gminnej Rady Narodowej;
Stanisław Kowalski z Rzeszowa, inżynier z uprawnieniami pedagogicznymi, naczelnik gminy
w okresie styczeń 1978 – styczeń 1982 r.;
Stefan Koczot z Trzebowniska, z zawodu nauczyciel, naczelnik gminy w okresie czerwiec 1982
– lipiec 1987 r.;
Jan Kościak z Rzeszowa, posiadał wykształcenie rolnicze, naczelnik gminy od lipca 1987 roku
do marca 1990, wcześniej (od końca roku 1973 do roku 1985) był gminnym dyrektorem szkół.;
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Jan Tomaka z Nowej Wsi, inżynier geolog górniczy, z zamiłowania ogrodnik, pierwszy wójt
gminy Trzebownisko w nowym zreformowanym samorządzie terytorialnym. Pełnił tę funkcję
w okresie: czerwiec 1990 – październik 1998 (z przerwą: maj 1993 – luty 1994, kiedy to sprawował urząd wicewojewody rzeszowskiego);
Wacław Kuziara, nauczyciel z Wólki Podleśnej, pełnił obowiązki wójta gminy Trzebownisko
w okresie od maja 1993 roku do lutego 1994 roku;
Tadeusz Dynia z Zaczernia, wójt w kadencji październik 1998 – październik 2002, wcześniej
pełnił obowiązki przewodniczącego Rady Gminy:
Józef Fedan, zam. w Wólce Podleśnej, wójt przez trzy kadencje 2002–2014, otrzymał mandat
w wyborach powszechnych, z wykształcenia jest inżynierem rolnikiem, przez okres 1983–2002
kierował Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną „ Postęp” w Jasionce;
Lesław Kuźniar, wójt wybrany 30 listopada 2014 roku, od 2010 roku był zastępcą wójta, jest
absolwentem Akademii Finansów, zam. w Stobiernej, a od 2015 roku mieszka w Trzebownisku.

W

ÓJTOWIE GMIN JEDNOSTKOWYCH (od roku 1866, gdy wójtowie otrzymali uprawniania funkcjonariuszy państwowych) – SOŁTYSI (od roku 1934,
gdy powstała gmina zbiorowa)
JASIONKA
Najstarszą informację o prawnym gospodarzu Jasionki zawiera dokument z roku 1789. Na
umowie dotyczącej folwarku plebańskiego w parafii Łąka znakiem krzyża podpisali się także
ówcześni wójtowie Jasionki: Piotr Wisz – wójt i Marcin Bal – podwójci. A oto wójtowie gminy
katastralnej Jasionka (licząc od 1866 roku): Szymon Bal, po nim zaś Wojciech Bal, syn Szymona,
urząd sprawował na przełomie wieków; Władysław Bal – naczelnik gminy Jasionka – 1917 r.;
Wojciech Pokrzywa – wójt gminy do 1925 r.; Stanisław Słonka – wójt w latach dwudziestych
aż do roku 1934; Sebastian Płonka – sołtys Jasionki w czasie II wojny; Cyryl Guzek – sołtys
w okresie 1945–1946 r., jego zastępcą był Franciszek Wilk; Wojciech Drzał – sołtys gromady
Jasionka w latach 1947–1951; Jan Słonka – sołtys gromady Jasionka w latach 1952–1954; Józef
Pietraszek – pełnomocnik wsi Jasionka w okresie 1955–1957; Stefan Grabek – sołtys Jasionki
w okresie od stycznia do października 1959; Franciszek Wilk (w latach 1960–1961); Walenty
Michno (1962–1969); Antoni Grata (1969–1984); Andrzej Walat (1985–1988); Józef Jakubowski (1989–1993); Antoni Cisło (1993–1997); Stanisław Babiarz – sołtys Jasionki od 1997 do
2015 roku; Sławomir Guzek – sołtys wybrany w kwietniu 2015 roku.
ŁĄKA
W spisanych przez łąckiego plebana ks. Wawrzyńca Puchalskiego „Drobnych dziejach Łąki” wymienia się nazwiska łąckich wójtów z ostatnich lat XVIII wieku. Byli to Maciej Ciasnocha – wójt
i Piotr Rząsa – podwójci. Józef Ryś opisując czasy z końca XIX wieku wspomina o dobrym
wójcie Janie Kuźniarze, zwanym „ślepy Kuźniar”. W latach 1910–1920 wójtem Łąki był Jan Bałanda, zaś w okresie 1923–1925 Wojciech Stępień. Ostatnim wójtem przed reformą podziału administracyjnego w 1934 r., był Kazimierz Porada, zaś pierwszym sołtysem po reformie
w 1934 roku – Franciszek Piekło. W okresie okupacji hitlerowskiej sołtysem był Andrzej Świeboda (1938–1944). W czerwcu 1945 wybrano na sołtysa Jana Kiliana, a na podsołtysa Stanisława Dudka. W latach 1949–1953 funkcję sołtysa pełnił Karol Sierżęga, po nim zaś Wincenty Barłoga (1953–1954), a następnie Józef Stępień (1955–1961). Po wyborach w listopadzie
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1961 roku sołtysem został Antoni Porada, był gospodarzem Łąki przez 25 lat (1961–1986).
Kolejni sołtysi: Ferdynand Jankowski (1986–1988), Franciszek Gaweł (1988–1995), Andrzej
Siwy (1995–2007). Od 2007 roku sołtysem Łąki jest Adam Kołek.
ŁUKAWIEC
W roku 1798 wójtem Łukawca był Bartłomiej Kuras a podwójcim – Kazimierz Siwy. Licząc zaś
od roku 1866, funkcję wójta (naczelnika) gminy wiejskiej (katastralnej) w Łukawcu sprawowali
kolejno: Bartłomiej Kuźniar, Jan Kuras, Tomasz Rząsa, Bartłomiej Chmiel, Franciszek Ślęzak, Maciej Rogala, Jan Kłęk, Jan Nowak, Jan Kuźniar (rok 1910 – ok.1925), Michał Kuźniar,
Antoni (Jan) Urban, Józef Gaweł. Urząd sołtysa gromady Łukawiec przywrócony w 1934 piastował w latach 1934–1944 Wojciech Kuraś. Tuż po wyzwoleniu funkcję te objął Jan Kamiński. W czerwcu 1945 r. na zebraniu sołtysem został Augustyn Kasiak, a jego zastępcą Wincenty Barłoga. W następnych kadencjach na sołtysów wybrano: Józefa Pudło (1948–1951),
Wincentego Barłogę (1951–1955), Józefa Michałka (pełnomocnik wsi 1955–1958), Tadeusza
Noworóla (maj 1958 – grudzień 1958), Jana Rogalę (1958 – marzec 1961), Jana Rząsę (p.o. marzec 1961 – listopad 1964), Juliana Kurasia (1964–1970), Kazimierza Dragana (1970 – marzec
1977), Władysława Gunię (1977–1980), Marię Tomakę (1980–1983), ponownie Władysława
Gunię (1984–1988), Stanisława Ząbka (1989–1991), Stefana Nowaka (1990–1994), Józefa
Gawła (1994–2004), Andrzeja Gratę (2004–2015). Od kwietnia 2015 sołtysem jest Mariusz
Więcek.
NOWA WIEŚ
Franciszek Porada – pierwszy wójt gminy katastralnej Nowa Wieś (rządził w latach 1867–
1886); Walenty Augustyn – naczelnik gminy katastralnej Nowa Wieś w latach 1923–1926;
Michał Bojda naczelnik gminy (1927–1928); Tomasz Poźniak – naczelnik (wójt) gminy Nowa
Wieś (1929–1933); Antoni Rzeszutek – sołtys gromady Nowa Wieś (1935–1938); Jan Augustyn – sołtys gromady w latach 1938–1944; Antoni Rzeszutek – sołtys gromady w okresie
1944–1945; Franciszek Sroka – sołtys w latach 1945–1947; Stanisław Bieniek (1947–1957).
W latach 1957–1958 pełnomocnikiem wsi był Józef Ciasnocha. Gdy znów przywrócono nomenklaturę sołtysa, w Nowej Wsi obowiązki te pełnili: Henryk Bieniek – sołtys w okresie 1958
–1967; Stanisław Bieniek – sołtys w okresie 1967–1971); Bronisław Pieczonka (1971–1977);
Jan Zawada – sołtys Nowej Wsi w latach 1977–1983; Bronisław Pieczonka (1983–1991); Eugeniusz Lech 1991 r. (zaledwie przez kilka tyg.); Bolesław Rzucidło (1991–2003); Mieczysław
Nowak (2003–2007); Maria Rzucidło – sołtys Nowej Wsi od 2007 roku.
STOBIERNA
Jakób Wilk – wójt gminy Stobierna w latach 1875–1881, po nim na wójta wybrano Józefa Grabka. W latach poprzedzających I wojnę – sołtysem był Marek Dębowski, a w czasie wojny Józef Szybisty. W latach 20. urząd naczelnika gminy jednostkowej Stobierna przez trzy kadencje sprawował Kazimierz Wilk. Wójt Andrzej Dworak doprowadził do budowy zlewni mleka
i Domu Ludowego. Ostatnim wójtem Stobiernej przed reformą w 1934 roku był Franciszek
Szostecki. W czasie II wojny zadania sołtysa realizował Kazimierz Wilk, natomiast po jego
śmierci na jesieni 1943 roku – Walenty Szczur. W lipcu 1945 sołtysem został Jan Szczur, a jego
zastępcą Władysław Sutyła. Niebawem, w październiku 1945 r., Jana Szczura, odwołano, a pełnię obowiązków gospodarza wsi przejął Władysław Sutyła (1945–1947). Po 1947 roku funkcję
sołtysa pełnili: Józef Sowa, Sebastian Dziadosz, Michał Wisz (1949–1953), Jan Szczygieł, Bronisław Wisz. Od 1965 do 1977 sołtysem Stobiernej był Józef Szostecki. Kolejni gospodarze
Stobiernej to Kazimierz Chmiel (styczeń 1978 – 1983), potem Tadeusz Cisło. Od 1998 roku do
2007 sołtysem był Zenon Czyrek. Od 2007 roku do kwietnia 2019 r. funkcję sołtysa sprawował
Józef Cyrek. Po nim, gospodarzem Stobiernej został Michał Lech, który po kilku miesiącach
urzędowania zrezygnował z tej funkcji. Dlatego, urząd sołtysa Stobiernej jesienią 2019 r. znów
objął Józef Cyrek.
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TAJĘCINA
Pierwszego sołtysa Tajęciny wybrano dopiero w kwietniu 1963 roku. Został nim Jan Guzek. Po
nim funkcję tę objął Józef Mierzwa (1968–1970). W styczniu 1971 r. sołtysem został Stanisław
Sala i piastował tę funkcję do roku 1997 r. W latach 1997–2003 sołtysem był Ryszard Micał, po
nim Leszek Surowiec (2003–2007), następnie Waldemar Kuźniar (2007–2015). Od 2015 roku
na czele samorządu wsi stoi Małgorzata Selwa.
TERLICZKA
Znakiem krzyża dokument z roku 1798 dotyczący beneficjum plebańskiego w Łące podpisali m.in. Maciej Woźniak, wójt Terliczki, oraz jego zastępca – Bartłomiej Dudek. Brak wiarygodnych danych o ich następcach. Udało się jedynie ustalić, że pierwszym sołtysem gromady
Terliczka po reformie w 1934 roku został Wojciech Orzech ze Skotni (pełnił tę funkcję także
w początkach okupacji niemieckiej), a następnie Wojciech Szuberla. W marcu 1945 r. wybrano
Jana Urbana, który po 4 miesiącach przekazał ten urząd Józefowi Nowakowi. Kolejni sołtysi:
Jan Pietraszek (1952–1954), Franciszek Orzech, za którego kadencji włączono prąd (1954–
1956), Jan Ciasnocha (1956–1961), Mieczysław Pieczonka (1961–1964), Antoni Pietraszek
(1964–1969), Bronisław Pieczonka (od listopada 1969–1973), Jan Ciasnocha (1973–1974), Ludwik Sierżęga (1974–1979), Władysław Puc (1979–1990). W latach 1991–2015 aż przez sześć
kadencji sołtysem Terliczki był Stanisław Czekajski. Od 2015 roku do roku 2019 funkcję tę
pełniła Danuta Bereś. Od kwietnia 2019 sołtysem Terliczki jest Stanisław Guzek.
TRZEBOWNISKO
Piotr Dodolak objął urząd w 1867 roku jako pierwszy wójt gminy katastralnej Trzebownisko;
Wojciech Tomaka – wójt w latach 80 XIX wieku.; Franciszek Tomaka zwany „starym wójtem”;
po nim Wincenty Tomaka; krótko Marcin Rzucidło; wójt Jan Tomasik zwany „Młynarzem”;
od 1934 roku, po reformie administracji Wojciech Motyka już jako sołtys gromady Trzebownisko; Stanisław Tomaka „stary sołtys”. W czasie okupacji niemieckiej sołtysami byli Józef Motyka i Franciszek Pieczonka. Od grudnia 1944 r. do czerwca 1945 r. na sołtysa mianowano Jana
Szarego. Andrzej Tomasik – wybrany został na sołtysa wsi na zebraniu w czerwcu 1945 roku
(jego zastępcą został Jan Rzucidło). Kolejni gospodarze to: Jan Majcher, Franciszek Pieczonka, Stanisław Kot (ze Szkotni), Jan Tomasik „Buda”, Wojciech Kusaj, zaś w latach 1956–1958
Stanisław Szluz. Następnie, sołtysem Trzebowniska został Jan Tomasik (1958–1962) potem
przez ponad 20 lat był nim Eugeniusz Szwagiel (1962 – luty 1977). Kolejno funkcję tę pełnili: Józef Tomaka „Józeczko” (1977–1978), Leopold Widak (1978–1987), Władysław Rzucidło
(1987–1996), Stanisław Ryś, który sprawował urząd gospodarza wsi od 1996 do 2007 roku,
Emil Świątek był sołtysem w okresie 2007–2010. Tadeusz Grela jest sołtysem Trzebowniska
od czerwca 2010 roku.
WÓLKA POD LASEM – WÓLKA PODLEŚNA
Świadkami dokumentu z roku 1798, opisującego składniki gospodarstwa łąckiego plebana, byli
m.in. wójtowe Wólki. Znakiem krzyża dokument ten podpisali Maciej Lech, wójt, i podwójci –
Mateusz Wiercioch. Po reformie administracji w 1866 roku, listę wójtów gminy katastralnej
w Wólce rozpoczęli: Marcin Jakubowski, po nim Mikołaj Jastrząb, Jan Lech i Walenty Prucnal. W latach 20. i pierwszej połowie lat 30. urząd wójta sprawowali: Walenty Prucnal, Franciszek Małecki i przez kilka trzyletnich kadencji, szczególnie ceniony gospodarz wsi – Marcin Jastrząb. Pierwszym sołtysem Wólki po reformie administracji w 1934 roku został Antoni
Lech (przed I wojną jako jedyny wólczanin uczył się w szkole średniej). A. Lech sołtysował aż
do końca II wojny. W czerwcu 1945 sołtysem wybrano Jana Kuźniara (zastępcą był Gabriel
Jakubowski). Kolejni sołtysi: Jan Urban (1951–1952), Jan Drzał (od grudnia 1952 r. do 1955).
Józef Litwin (1955–1960), Stefan Jakubowski, ponownie Jan Kuźniar (1961–1966), a następnie przez cztery kadencje lubiany i ceniony sołtys Władysław Jakubowski (1966–1979). Od
1979 roku urząd sołtysa Wólki Podleśnej sprawowali kolejno: Stanisław Gancarz (1979–1980),
Tadeusz Lech (1981–1988), Ryszard Litwin, s. Tadeusza, Władysław Urban, Tadeusz Baran.
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W latach 90. przez 3 kadencje sołtysem był Stanisław Lech. Po nim urząd objął Tadeusz Baran (2003–2015). Od kwietnia 2015 sołtysem jest Józef Lech.
ZACZERNIE
Dokumenty sprzed reformy administracji w latach 60. XIX wieku wymieniają takie m.in. nazwiska wójtów Zaczernia: Tomasz Słomka (1624 r.), Piotr Sieczek (1782 r.), Franciszek Chmiel
(1841–1847). Wójtowie (naczelnicy) po reformie 1866 r. posiadali już status urzędnika publicznego (państwowego). Byli to: Marcin Cieśla (1872 r.); w latach 1885–1901 – Jan Bieniek; Jan
Prusak w kadencji 1901–1907; Piotr Kubas do roku 1914; Józef Kloc w okresie I wojny; Józef
Niemiec (1918–1922), Marcin Bieniek w latach 1922–1925; przez kolejne dwa lata Sebastian
Pyrcz; Jan Prusak w okresie 1926–1930. Wojciech Bieniek był ostatnim wójtem gminy w Zaczerniu, a zarazem, od 1934 roku, pierwszym sołtysem gromady Zaczernie i sprawował tę funkcje do chwili zakończenia okupacji hitlerowskiej; podsołtysem w 1934 roku wybrano Stanisława Srokę, który piastował ten urząd aż do roku 1972. W czerwcu 1944 roku sołtysem wsi został
Stanisław Rząsa. Kolejnymi sołtysami byli: Stanisław Rzeszutek (1950), Stanisław Czarnik
(1951–1952), którego zastępowali Stanisław Sroka oraz Józef Mierzwa z Tajęciny, Stanisław
Sroka (1953), Jan Kloc (1954–1955), w okresie 1956–1959 ponownie Stanisław Czarnik, Wincenty Cieśla w latach 1959–1963. Przez kolejne dwa lata urząd sołtysa pełnił Antoni Mierzwa,
następnie krótko Czesława Stopa. Kolejni na liście gospodarzy wsi: Antoni Bąk (1964–1966),
Wojciech Guzek (1966–1972), Józef Porada (1972–1973), Franciszek Kloc od lutego 1974 r.
do roku 1985, Mariusz Guzek (1985–1991). Kolejni sołtysi to: Antoni Daszykowski (1992–
1995), Marian Pyrcz (1995–2007), Zbigniew Rzeszutek (2007–2011), Józef Rząsa – sołtys od
czerwca 2011 roku.

K

ADRA KIEROWNICZA SZKÓŁ
Szkoły Ludowe i Powszechne – Szkoły Podstawowe – Zespoły Szkół

JASIONKA
Data utworzenia szkoły to rok 1885. Pierwszym nauczycielem i kierownikiem Szkoły Ludowej
w Jasionce został Franciszek Ksawery Zając – w latach 1885–1924. Od roku 1924 do 1939
kierownikiem Szkoły Powszechnej był Józef Schiffer, zaś w okresie 1940–1944 Stanisław Wiśniowski. Po nim kierownikiem został Tadeusz Kloc (1944–1966) najpierw jako kierownik
Szkoły Powszechnej, a od 1949 Szkoły Podstawowej. Kazimierz Drzał kierował szkołą w latach
1966–1991, od 1973 do 1983 – jako dyrektor Szkoły Zbiorczej. We wrześniu 1991 r. nominację
na dyrektora Szkoły Podstawowej otrzymała Elżbieta Bereś (1991/1992); niebawem zastąpiła
ją Krystyna Homa na czas od 1992–2008, od 1997 roku pełniła funkcję dyrektora Zespołu
Szkół. Od 2008 roku dyrektorem Zespołu Szkół w Jasionce jest Nina Kitlińska.
ŁĄKA
Szkoła powstała w roku 1881. Jej pierwszym nauczycielem był Ludwik Tomaszek (uczył w latach 1881–1883). Nominację na kierownika Szkoły Ludowej w Łące otrzymał dopiero Jan Tatkowski i przewodził jej 40 lat, w okresie 1883–1923, od 1919 r. jako kierownik Szkoły Powszechnej. Kolejni kierownicy: Wojciech Trojanowski (1923–1947), Władysław Krupa (1947–1953),
Antoni Borowiec (1953–1960), Eugeniusz Fogiel kierował SP w okresie 1960–1974, po nim
Tadeusz Główka w okresie1974–1987 już jako dyrektor SP. Robert Królikowski był dyrektorem Szkoły Podstawowej od 1987 do 1991 r., z kolei Mirosław Robak (1991–1992). Marek
Sitarz kierował szkołą w latach od 1992 do 2007 roku, najpierw jako dyrektor SP, zaś od 2003
roku jako dyrektor Zespołu Szkół. Od 2007 roku dyrektorem ZS jest Zofia Pasierb.
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ŁUKAWIEC
Pierwszym kierownikiem założonej w 1892 roku Szkoły Ludowej w Łukawcu Górnym (Golonkówka) został Karol Merklinger. Po nim placówką tą kierowali: Franciszek Cholewa a następnie Kazimierz Kazieńko (1936–1939). W 1894 roku ruszyła Szkoła Ludowa w Łukawcu Dolnym, którą kierował Marcin Rzeńszczyński, a po nim Marcin Hałdys. Z chwilą uruchomienia
w 1939 roku nowego obiektu szkolnego na tzw. Gromadzówce (miejsce obecnego zespołu)
łukawskie szkoły otrzymały jedno kierownictwo. W latach 1940–1942 kierownikiem był Michał
Sarab, a następnie do chwili wyzwolenia w 1944 roku Józef Leja. W 1945 roku kierownictwo
Szkoły w Łukawcu objął Wojciech Wiśniowski (uruchomił II piętro budynku na Gromadzówce). W latach 1950–1973 Szkołą Podstawową w Łukawcu kierował Franciszek Prędki, a od
1973 do 1989 – Eustachiusz Wójcik. Kolejno, funkcję dyrektora SP pełnili: Andrzej Pustelniak
(1989–1991), Jerzy Wąsowicz (1991–1993), Barbara Peszko (1993/1994), Janina Mirek (1994–
2000), Teresa Mitura (2000–2008), zaś od 2008 Zespołem Szkół w Łukawcu kierował dyr. Rafał
Francikowski. Od września 2018 r., decyzją komisji konkursowej, funkcję dyrektora łukawskiej
szkoły pełni Małgorzata Kowal.
NOWA WIEŚ
Za datę powstania szkoły uważa się rok 1910. Nauczycielka Maria Charchalis otrzymała formalną nominację na kierownika szkoły w roku 1916 i sprawowała tę funkcję do roku 1929;
Tadeusz Kloc – kierownik Szkoły Powszechnej w latach 1929–1939; w czasie II wojny – Mieczysław Brydak; od 1945 do 1952 – Zofia Hołówko; w okresie 1952–1973 kierował szkołą Stanisław Sztajer; po nim przez rok Jan Przygórzewski. W 1973 roku funkcję dyrektora Szkoły
Podstawowej objął Franciszek Piliński (1974–1985), po nim jego żona Julia Pilińska do roku
1990. W roku 1990/1991 szkołą kierował Jan Bereś, a od 1991 do 1995 dyrektorem SP była
Grażyna Kacprzak, po niej Jerzy Kloc (1995–1998). Od roku 1998 Zespołowi Szkół w Nowej
Wsi dyrektoruje Grzegorz Szczepan.
STOBIERNA
Szkoła w Stobiernej – Dół uruchomiona została jesienią 1894 r. Listę nauczycieli Stobiernej
otwiera Michał Arendt (1894–1896), a następnie Paulina Gardzielówna. Formalną nominację
na kierownika szkoły otrzymał dopiero Józef Turek (1903–1917). Po I wojnie szkołą na „Dole”
kierowali: Władysław Kowalski (1919–1926), Stanisław Kamiński (1926–1928), zaś od 1928 r.
do 1948 Leon Pyska (zmienił nazwisko na Sokołowicz) oraz jego żona Zofia. Od 1 listopada
1948 kierownikiem szkoły została Janina Lisowska. W latach 50. tą stobierską szkołą kierowała
Zofia Sukiennik. 4 lutego 1964, na „Dole” otwarto wreszcie dużą nową szkołę; jej kierownikiem został Józef Nowak (1964–1985). W następnych latach placówką tą kierowali: Bogdan
Piasecki (1985–1988), Tomasz Dojnik (1989–1991), Maria Dojnik (1992–2007). Od 2007 roku
dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 w Stobiernej jest Beata Kowal.
W Stobiernej – Krzywe jednoklasowa Szkoła Ludowa powstała w 1913 r. Przez kilkadziesiąt lat,
do roku 1947, kierował nią Jan Tarnowski. W następnych okresach kierownikami szkoły byli:
Antonina Michałowicz (1947–1950), Maria Kabukało (1951–1956), Jan Herba (1957–1972),
Stefan Nowak (1972–1985), Eugeniusz Lesiczka (1985–1989), a następnie przez krótki okres
1989–1990 Maria Dojnik. Od 1990 roku funkcję dyrektora SP sprawował Stanisław Szczygieł.
W 1997 roku dyrektorem Zespołu Szkół nr 2 została Barbara Urban.
		
TAJĘCINA
Szkołę z jednym nauczycielem uruchomiono w 1913 roku. W latach II wojny nauczycielem był
Stanisław Piątek, bardzo też aktywny w organizacji i prowadzeniu kompletów tajnego nauczania na terenie całej gminy. Z okresu powojennego zapamiętano nazwiska: pani Burdowej,
Marii Henchelówny, Stanisława Dudka. Przez dłuższy czas, do czerwca 1973 roku, szkołą
kierowała Honorata Długokęcka. W tymże roku zapadła decyzja o likwidacji tej placówki oraz
nauce dzieci z Tajęciny w szkole zbiorczej w Jasionce, mimo wybudowania w Tajęcinie nowego
budynku szkolnego.
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TERLICZKA
Szkoła została oddana do użytku w roku 1911. Jej pierwszym długoletnim kierownikiem był Tomasz Lis (1911–1960). Przeszedł na emeryturę w lutym 1960 roku, po 49 latach pracy w Terliczce i 53 latach stażu w zawodzie. W okresie 1960–1966 obowiązki kierownika pełnił Bronisław
Jakubowski. Od 1966 roku szkoła miała status filii podlegającej Dyrekcji SP w Trzebownisku
(za wyjątkiem okresu 1986–1997) oraz prowadziła naukę klas najmłodszych; najpierw było to
w zakresie I–IV klas, obecnie w klasach 0–III. Starsi uczniowie dowożeni byli do Trzebowniska.
Od 1966 roku kierownikiem fili była Emilia Pelc, którą w 1988 zastąpiła Zofia Nowak. Pracę filii
w Terliczce służbowo nadzorowała zastępca dyrektora SP w Trzebownisku Bogdana Machej.
W 2019 r. placówka szkolna w Terliczce zakończyła swą ponad 100-letnią historię.
TRZEBOWNISKO
Data powstania szkoły w Trzebownisku jako filii Szkoły Ludowej w Staromieściu to rok 1873.
Pierwszym nauczycielem i zarazem kierownikiem Szkoły Ludowej w Trzebownisku był Feliks
Gajewski (1873–1877); kolejny to Marcin Dąbek (1877/1878); Jakub Wawrzaszek (1879/
1880); Jan Rykała (1880–1883); ponownie Jakub Wawrzaszek (1884–1888); Antoni Guzik
(1891–1910); Andrzej Hrycko (1912/1913); Jan Wanatowicz (1913–1922); Władysław Dziwisz
– kierownik Szkoły Powszechnej w Trzebownisku (1922–1934); Apolonia Godlewska – Stelmachowska (1934–1936); Stanisław Marczyk (1936–1948); Kazimierz Żmudka (1948/1949); Stanisław Sztajer – kierownik Szkoły Podstawowej (1949–1952); Kazimierz Szostak (1953–1971);
Leon Wąchadło (1971/1972); Stefan Koczot (1972/1973); Franciszek Orzech; Władysław
Grela; Jan Kościak – gminny dyrektor szkół (1973–1985); Irena Stokłosa – dyrektor SP (1983–
1984); Józef Mierzwa – dyrektor SP (1985–1996); Maria Zawadzka – dyrektor SP (1996–2017);
Krystyna Grela – dyrektor Publicznego Gimnazjum w Trzebownisku (1999–2017). W 2017 r. po
likwidacji gimnazjów, dyrektorem SP w Trzebownisku została Beata Wiśniewska.
WÓLKA POD LASEM – WÓLKA PODLEŚNA
Szkołę powołano w roku 1913. Pierwszym nauczycielem, od roku 1913/1914 był Jan Jędrzejczyk, a po nim Zofia Szałajkówna. Od 1924 roku pracował kwalifikowany nauczyciel Tadeusz
Aksamit, któremu powierzono obowiązki kierownika szkoły; od 1928 do 1934 r. kierował szkołą Władysław Kwaśny. W roku 1934/35 do Wólki przyjechało młode małżeństwo nauczycieli
Jadwiga i Tadeusz Adamcowie i kierowało szkołą do 1948 r. Kolejni kierownicy SP: Maria
Kasprzyk-Lech (1949 /1950), W. Stec w latach 1950–1955, Stefan Nowak (1955–1972) oraz
przez rok 1972/1973 Ryszard Jabłoński. Od września 1973 roku do roku 1984 szkoła w Wólce
funkcjonowała jako 4-klasowa szkoły filialna szkoły zbiorczej w Jasionce. Szkoła filialną kierowali: Olga Mach, Ewa Wąsacz, Anna Puzio. Z początkiem 1986 roku na dyrektora SP w Wólce
powołano Wacława Kuziarę, zaś od 1993 do 1994 r. tę funkcję sprawowała Grażyna Kloc,
a następnie także przez rok Adam Antosz. We wrześniu 1995 r. dyrektorem SP została Wiktoria Budzisz; od 2003 r. – dyrektorem utworzonego Zespołu Szkół w Wólce Podleśnej. We
wrześniu 2018 r. funkcję tę objęła Renata Poźniak.
ZACZERNIE
3 listopada 1844 roku dzieci chłopskie podjęły naukę w szkółce parafialnej; uczył organista Jan
Tryczyński oraz ks. Józef Maziarkiewicz. Po przekształceniu w 1867 roku szkoły parafialnej
w trywialną (gminną), zajęcia prowadził Antoni Radwański, a po nim Stanisław Krakowski.
Pierwszym nauczycielem zawodowym mianowany został Józef Tworek (1873), a w 1884 r.
Józef Cebula. On też w 1909 roku został formalnie kierownikiem zaczerskiej szkoły w której
zajęcia prowadziło wówczas już czterech nauczycieli. W 1924 roku Józef Cebula po 48 latach
pracy (42 w Zaczerniu) przeszedł na emeryturę; Na jego miejsce zamianowano tymczasową
kierowniczkę Eugenię Guzową. Od września 1926 roku funkcje kierownika do 1951 roku piastował Stanisław Kluz. Od 1951 do 1973 r. szkołą kierował Jakub Mitek. Kolejno zaczerską
SP kierowali już jako dyrektorzy: Stefan Koczot (1973/1974), Zdzisław Jakima (1974–1990);
Maria Deptuch (1990–1997). Od września 1997 r. dyrektorem Zespołu Szkół jest Wojciech
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Nabożny (1997–2017). W 2017 r. dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zaczerniu
została Barbara Stępkowska.

P

ROBOSZCZOWIE
NASZYCH PARAFII

JASIONKA – parafia pw. św. Stanisława Kostki
Parafia erygowana (założona) w roku 1966. Pierwszego proboszcza powołano dopiero w roku
1975. Był nim ks. Józef Słysz i pełnił tę funkcję do 1994 r. Od 1994 roku proboszczem jest
ks. Michał Leśniara.
ŁĄKA – parafia pw. św. Onufrego
Erygowanie parafii – 1409 rok. Proboszczowie: ks. Wacław (wymieniony w dokumencie z roku
1419); ks. Piotr (1476 r.); ks. Tomasz (1528 r.); ks. Krzysztof Endrzychowski (1587 r.); ks. Sebastian Lorencowicz (1627 r.); ks. Franciszek Moszyński (1647 r.); ks. Jan Aleksander Łoski (proboszcz w okresie 1674–1693); ks. Ksawery Mietelski (1693–1713); ks. Jan Sergiusz
Tarnowski (1713–1727); ks. Antoni Brześciański (1727–1751); ks. Jan Zwierzchowski (1751–
1780); ks. Karol Huison (1783–1812); ks. Franciszek Nowicki (1813–1840); ks. Jędrzej Urban
(1840–1847); ks. Kajetan Kochański (1848–1857); ks. Marceli Bogucki (1858–1875); ks. Wawrzyniec Puchalski (1875–1893); ks. Franciszek Miklaszewski (1893–1924); ks. Józef Sołtysik
(1924–1932); ks. Andrzej Ostrowski (1932 – 1947); ks. Józef Nalepa (1949–1959); ks. Wojciech
Litwin (1959–1974); ks. Władysław Kopociński (1974–2002); ks. Jacek Cierpich (2002–2011);
ks. Wiesław Rafacz (2011–2015); ks. Andrzej Buchowski od. 2015 r.
ŁUKAWIEC GÓRNY – parafia pw. Miłosierdzia Bożego
Parafia erygowana w roku 1978. Proboszczowie: ks. Stanisław Jezierski (1978–2011);
ks. Krzysztof Wymazała (2011–2014); od 2014 roku ks. dr Marek Chorzępa.
ŁUKAWIEC DOLNY – parafia pw. św. Piotra i Pawła
Parafia erygowana w roku 2001. Od tego czasu proboszczem jest ks. Jerzy Kowal.
NOWA WIEŚ – parafia pw. Dobrego Pasterza
Erygowanie parafii – 1988 rok. Od początku parafią kieruje ks. Kazimierz Żak.
STAROMIEŚCIE
Wierni z Trzebowniska i Nowej Wsi (staromiejskiej) aż do 1945 r. należeli do parafii pw. św. Józefa w Staromieściu, ustanowionej ok. 1374 r. Znane są nazwiska 36 proboszczów staromiejskich. W ich gronie znaleźli się m.in.: ks. Stanisław de Thiczin (1545–1571), ks. Maciej Nowowiejski (1574–1598), ks. Jan Ługowicz (1598–1625), ks. Stanisław Pąkoszewski (1686–1707),
ks. Adam Kruczkowski (1752–1801), ks. Wojciech Misiewicz (1802 – 1806), ks. Antoni Kotowicz (1807–1828), ks. Stanisław Walicki (1830–1846), ks. Wincenty Cybulski (1846–1880),
ks. Józef Stafiej (1881–1916), ks. Władysław Kisielewicz (1916–1943), ks. Władysław Wardęga (1943 – 1954), ks. Stanisław Folta (1957–1995), ks. Ireneusz Folcik (1995–2014), ks. Krzysztof Gołąbek (2014–2017), od 2017 roku – ks. Waldemar Dopart.
STOBIERNA – parafia pw. Niepokalanego Serca NMP
Parafia erygowana w roku 1789. Proboszczowie: ks. Augustyn Pluciński (w okresie od 1789
do 1801 roku); ks. Grzegorz Warmiziński przed 1805 r.; ks. Sebastian Gruszecki (1805–1807);
ks. Antoni Stawiński (1808–1824); ks. Józef Maziarkiewicz (1825–1844); adm. ks. Tomasz Jaszczów (1845–1846); ks. Antoni Prexelle (1847–1870); ks. Ignacy Węgrzynowski (1871–1884);
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ks. Stanisław Nyrkowski (1884–1897); ks. Maksymilian Hajduk (1898–1910); adm. ks. Feliks
Chudy (1911); ks. Władysław Kisielewicz (1912–1915); ks. Jan Konopka (1916–1944); ks. Tadeusz Sebastyański (1944–1956); ks. Mieczysław Szewczyk (1956–1993); od 1993 roku proboszczem jest ks. Józef Pasiak.
TERLICZKA – parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej i św. o. Pio
Parafia erygowana w roku 1992. Pierwszym proboszczem był o. Szczepan S. Król z Zakonu
oo. Kapucynów (1992–1994). Potem kolejno: o. Andrzej Kazimierz Bugajewski (1994–1996),
o. Jan Maria Sochacki (1996–2011). Od roku 2011 funkcję tę pełnił o. Robert Kozłowski, a od
roku 2017 – o. Andrzej Bochyński; jego oficjalny tytuł to Proboszcz Parafii, Gwardian Wspólnoty Braci Mniejszych Kapucynów w Terliczce i Kustosz Sanktuarium o. Pio.
TRZEBOWNISKO – parafia pw. św. Wojciecha i Niepokalanego Poczęcia NMP
Erygowanie parafii: 1945 rok. Proboszczowie: ks. Józef Czyż (1945–1948); ks. Józef Burda
(1948–1955); ks. Jan Bielecki (1955–1969); ks. Henryk Piesowicz (1969–1997); ks. Władysław
Kret (1977–2001); ks. Zygmunt Mularski (2001–2009), ks. Ryszard Miśniak (2009–2018). Od
25 sierpnia 2018 roku proboszczem jest ks. Michał Czeluśniak.
WÓLKA PODLEŚNA – parafia pw. św. Jadwigi Królowej
Parafia erygowana w roku 1983. Pierwszym proboszczem został ks. Jan Kalinka. Po nim, od
2003 roku parafią kierował ks. Waldemar Dopart. W kwietniu 2017 roku proboszczem w Wólce został ks. dr Andrzej Pociask.
ZACZERNIE – parafia pw. Narodzenia NMP
Erygowanie parafii: 1439 r. Nie zachowały się nazwiska proboszczów w pierwszych stuleciach
funkcjonowania zaczerskiego kościoła. Konkretne dane pochodzą dopiero z wieku XVII. Udało
się ustalić następujące nazwiska: ks. Jan Mydlarzowic (1617); ks. Maciej Kotowicz od 1624;
ks. Sebastian Lorenz (1627); ks. Skowronkiewicz po 1650 roku; ks. Bernard Kupiszewski od 1686 r.; ks. Ignacy Wojciech Siarniewicz od 1706; ks. Franciszek Reyman od 1725
do 1738 roku; ks. Ruszel w okresie 1738–1753; ks. Alexy Krajewski od 1753 do 1800 roku;
ks. Marcin Meszczyński w latach 1800–1823; ks. Jan Jarmusiewicz od 1823 do 1844; ks. Józef
Maziarkiewicz (1844–1878); ks. Władysław Glodt od 1878 do 1886; ks. Wojciech Żebracki
od 1887 do 1913 r.; ks. Kazimierz Zawałkiewicz od 1913 do 1925 roku; ks. Jan Guzy w latach 1925–1965; ks. Michał Dobrzański (1965–1967); ks. Adolf Solecki od 1967 do 1975 r.;
ks. Stanisław Oleszkiewicz (1975–1987); ks. Władysław Janowski od 1987 do 2001 roku. Od
2001 roku funkcję proboszcza sprawuje ks. Piotr Szczupak.

P

RZEWODNICZĄCE
KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

JASIONKA – wspólna alfabetyczna lista dla wszystkich kół działających w okresie powojennym na terenie sołectwa.
Matką chrzestną KGW w Jasionce była Anna Ożóg, która przewodziła temu ruchowi przez trzydzieści lat, poczynając od połowy lat 50. Uwzględniając cały okres 1955–2016, funkcje przewodniczących kół sprawowały (lista alfabetyczna): Krystyna Bąk, Bronisława Drzał, Jolanta
Gaweł, Genowefa Guzek, Zofia Nędza, Anna Ożóg, Emilia Słonka, Bronisława Szczur, Eugenia Szczur, Maria Waltoś, Bronisława Węglowska. W 2017 roku liderkami ruchu kobiecego w Jasionce są: Wiesława Drzał-Guzek (szefowa KGW nr 1 od roku 1992) oraz Krystyna
Drupka – przewodnicząca KGW nr 2.
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ŁĄKA
Koło powołane w 1950 r. kultywowało tradycje przedwojennego Koła Gospodyń prowadzonego od 1927 r. przez Stanisławę Trojanowską. Pierwszą przewodniczącą powojennego KGW
została Bronisława Bojda, a wiceprzewodniczącą Janina Kłęk. Koło skupiało 90 członkiń.
W latach 1970–1980 r. na czele KGW stała Stanisława Halak, zaś od 1980 r. znów Janina Kłęk.
Obok tradycyjnych przedsięwzięć (kursy, konkursy, pokazy), znamiennym wydarzeniem w historii KGW był udział kilkunastu jego członkiń w widowisku folklorystycznym „Wesele łąckie”,
wystawionym w roku 1975. W 2015 r. KGW w Łące całkowicie zaniechało pracy. Znaczną cześć
jego inicjatyw przejęło Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Wszyscy Razem”.
ŁUKAWIEC – wspólna alfabetyczna lista dla obydwu kół KGW działających w okresie powojennym na terenie sołectwa.
Już w 1952 roku podjęło pracę KGW w Łukawcu Dolnym, skupiające panie z całej wsi. Wtedy
na jego czele stanęła Franciszka Rzeszutko. Po niej, przewodnictwo KGW objęła Janina Rogala, a następnie Helena Pasierb; pełniła tę funkcję przez 18 lat. W 1962 roku wyodrębniło
się samodzielne koło w Łukawcu Górnym. Uwzględniając cały okres pracy obydwu kół, funkcje przewodniczących sprawowały m.in. (lista alfabetyczna): Weronika Barłoga, Irena Bojda,
Zofia Komorowska, Anna Kowal, Stefania Malak, Zofia Miś, Bogumiła Nowak, Helena
Pasierb, Janina Rogala, Maria Rogala, Franciszka Rzeszutko, Maria Tomaka, Maria Wąs.
W 2017 roku przewodniczącą KGW Łukawiec Górny była Stanisława Kluz, a w Łukawcu Dolnym Anna Kuźniar (od roku 2012).
NOWA WIEŚ – wspólna alfabetyczna lista dla obydwu kół działających w okresie powojennym na terenie sołectwa.
Pierwsze, wspólne dla całej wsi KGW podjęło działalność w roku 1960. Jego szefową została
Krystyna Miękisz. Od 1976 r. panie zorganizowane były w dwu kołach. Uwzględniając cały
okres pracy obydwu KGW, funkcje przewodniczących sprawowały (lista alfabetyczna): Maria Bukała (przez 21 lat), Maria Cieśla, Bronisław Guz, Zofia Jamuła, Zofia Musiał, Teresa
Pierzchała (przez ponad 20 lat), Maria Rzucidło, Stanisława Rzucidło, Małgorzata Szczęch,
Maria Wieszczyk, Lucyna Ziemba. W 2017 roku kołami kierują: Magdalena Kluczniak (KGW
nr 1) i Zofia Gałucha (KGW nr 2) szefująca kołu od 2007 r.
STOBIERNA
Pierwsze stobierskie KGW powstało pod koniec lat pięćdziesiątych XX w. z inicjatywy kierowniczki szkoły nr 1 Zofii Sukiennik. Działalność gospodyń wspierała też inna nauczycielka J. Żabińska, a następnie agronomka Halina Kubicka. Kołu przewodniczyły: Tekla Bielenda, Franciszka Buczak (ok. 1974–1983), Janina Dziągwa – do początku lat 90. Przez kilkanaście lat z kołem
na „Dole” rywalizowało KGW Stobierna – Krzywe. Powstało w 1970 roku staraniem dyrektora
SP2 Jana Herby. Funkcjonowało do roku 1999. Niemal przez cały ten okres przewodziła mu
Czesława Malec. Koło prowadziło wypożyczalnię naczyń, organizowało kontraktacje roślin,
różne kursy, szkolenia oraz uroczystości, patronowało zespołowi śpiewaczemu „Cisowianki”
oraz dziecięcej grupie tanecznej; prowadziła je nauczycielka Krystyna Dworak. W 2005 roku
reaktywowało pracę Koło KGW Stobierna obejmujące swym zasięgiem panie z całego sołectwa.
Przewodzi mu Stanisława Cyrek. Od 2019 roku przewodniczącą koła jest Teresa Wnęk.
TAJĘCINA
W latach sześćdziesiątych, po przejściu do gromady Jasionka, skrzyknęły się też kobiety z maleńkiej Tajęciny. Organizatorką i pierwszą prezeską KGW była Salomea Zając. Przy wsparciu
sołtysa Stanisława Sali, panie z KGW angażowały sąsiadów do kolejnych przedsięwzięć społecznych (budowa sklepu, budowy drogi do Jasionki, itp.). W roku 1983 przewodniczącą KGW
została Stefania Sala, żona sołtysa, rolniczka, z zamiłowania bibliotekarka. W latach 90. KGW
zawiesiło pracę. Od 2010 roku przewodniczy mu Irena Rząsa.
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TERLICZKA
Początki działalności KGW to pierwsza połowa lat 60. XX w. Od tej chwili kołu przewodziły kolejno: Stefania Nowak, Maria Szuberla (przewodnicząca przez okres 12 lat), Bronisława Puc,
Krystyna Bieniek, Jadwiga Porada, Maria Guzek (prowadziła koło aż przez 20 lat), Elżbieta
Chełpa, Danuta Bereś, zaś od roku 2015 Anna Pęcek.
TRZEBOWNISKO
To najstarsze KGW w gminie, podjęło pracę już w 1946 roku. Przez miniony czas przewodniczyły mu: Zofia Majcher jako pierwsza przewodnicząca w 1946 r., następnie Zofia Tomasik, po
niej Maria Wisz, Maria Kozdrańska (kierowała kołem przez 19 lat, od 1955 do 1974 r.), Zofia
Ataman, Maria Rzeszutek, a od 1981 r. przez 34 lata Teresa Pieczonka. Od 2015 roku przewodniczącą KGW w Trzebownisku jest Bernadetta Świątek.
WÓLKA PODLEŚNA
Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce pod Lasem powstało ok. roku 1950. Jego założycielką i długoletnią przewodniczącą była Agata Kuźniar. Po niej, funkcję tę przejęła córka Maria Cyrnek.
Kolejno kołem kierowały: Janina Wołoszyn (1980–1983), przez rok Helena Lech, a następnie
Emilia Skawińska. Po transformacji w 1989 roku, praca organizacji zanikła. Tradycje wiejskich
gospodyń z Wólki starała się kultywować grupa folklorystyczna „Wólczanki:”, wspierana przez
Gminny Ośrodek Kultury. W ramach KGW panie wznowiły działalność w roku 2005. Przez 10 lat
kołu przewodziła Cecylia Baran. Od 2016 roku prezeską jest Emilia Ożóg.
ZACZERNIE
Początek działalności zapisano w roku 1949. Inicjatorką utworzenia KGW była nauczycielka
Helena Pohorska. Wtedy na jego czele, jako przewodnicząca, stanęła Zofia Cieśla. W latach
1953–1962 kołu przewodniczyła Salomea Rudnik. Kolejne przewodniczące: Zofia Kamińska
(okres 1962–1965), po niej przez 28 lat Emilia Polak (1965–1993), Jolanta Bartman (1993–
1995), Stanisława Dynia (1996–1998), Anna Hul (1998–2013). Od 2013 roku na czele koła stoi
Teresa Rataj.

S

TATUTOWE WŁADZE
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

JASIONKA
Do grona założycieli OSP w 1911 r. należeli: hr. Stanisław Jędrzejowicz, właściciel dóbr, jako
honorowy prezes, Franciszek Zając – kierownik szkoły jako naczelnik OSP i Jan Michno jako
komendant drużyny. W dziejach tej jednostki funkcję prezesa pełnili m.in.: Cyryl Buzek, Antoni Michno – rok 1971; Jan Grata (w okresie 1973–1978); Tadeusz Guzek (1991); Wiesław
Barczak (1995–2015). Od roku 2015 strażakom prezesował Marcin Baran. Od 2019 prezesem
OSP jest Kamil Kłęk. Zadania naczelnika (komendanta) realizowali m.in.: Jan Michno, Kazimierz Nowak (po I wojnie), Stanisław Malec, Jan Słonka (1935); Michał Pokrzywa (lata 50.),
Emil Mazur (1955–1968); Cyryl Guzek (1971); Kazimierz Mazur (1972); Edward Drzał (1973–
1991); od 2008 roku Piotr Murjas wspomagany od 2019 r. przez Mariana Pustelaka.
ŁĄKA
Z inicjatywy Michała Pieniążka, łąckiego organisty (późniejszy wójt gminny zbiorowej Trzebownisko), w 1923 roku utworzono OSP w Łące. Pierwszym komendantem OSP został Franciszek Piekło (1923–1934). Po nim jednostką kierowali: Wawrzyniec Kloc (1934–1945), Onufry
Wołos (1945–1947), Józef Moskwa (1947–1956), Jan Wołos (1956–1981), Bronisław Piekło
(1981–1989), Antoni Maślanka (1989–1994), Józef Ciasnocha (1994–1996). Od 20 lat komen-
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dantem łąckiej straży jest Józef Mendrala. Ustanowioną w 1956 roku funkcją prezesa OSP
Łąka sprawowali: Józef Moskwa (1956–1972), Bronisław Dubiel (1972–1991), Bolesław Pękala (1991–1994). Od roku 1994 prezesem jest Jerzy Lech.
ŁUKAWIEC
Powstanie drużyny strażackiej to rok 1909. Spisane z dokumentów nazwiska prezesów OSP:
Feliks Chmiel – rok 1909; Wojciech Kuras (w okresie 1938–1945); Augustyn Kasiak (1946–
1948); Walenty Gaweł (1955–1963); Józef Michałek (1963–1973); Bronisław Pokrzywa
(1973–1975); Kazimierz Dragan (1975–1979); Tadeusz Rogala (1979–1990); Andrzej Ząbek
(1990–1993); Tadeusz Rogala (1993–2005); od 2005 roku – Stanisław Barłoga. Funkcję naczelnika OSP sprawowali (dane jakie pozyskano): Franciszek Tomaka (1924–1926); Augustyn
Kasiak (1926–1928); Antoni Siłka (1928–1930); Józef Kuźniar (1930–1936); Franciszek Gaweł
(1938–1945); Jan Rząsa (1945–1963); Stefan Michałek (1963–1973); Czesław Miś (1973–1875);
Edward Lech (1975–1986); Kazimierz Gaweł (1986–2008); od 2008 roku OSP kieruje naczelnik
Andrzej Stopa.
NOWA WIEŚ
Powstanie jednostki – rok 1926. Funkcję prezesa OSP pełnili kolejno: Kazimierz Charchalis
(w okresie 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); od 2011 Wojciech Kloc. 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); ponownie Jan Ciasnocha
(1996–2001); Maciej Woźniak (2001–2006); Grzegorz Kowal (2006–2011), Kazimierz Bereś
(2001–2016); ponownie Grzegorz Kowal od 2016 r.
STOBIERNA
Strażacy znad Świerkowca zorganizowali się w roku 1912 z inicjatywy ks. Władysława Kisielewicza. Mundury dla 24 druhów uszyli koledzy Marcin Dziągwa i Jakub Wilk. Pierwszym prezesem OSP w Stobiernej został organista Michał Pieniążek; po nim, do wybuchu II wojny, strażakom prezesował Kazimierz Wilk. Funkcję pierwszego naczelnika objął Tomasz Guzek, którego
w 1926 roku zastąpił Jan Warchoł. Po Pieniążku i Wilku, zaszczytną funkcję prezesa pełnili
kolejno: Paweł Sutyła, Stefan Szetela, Bronisław Bielenda, Franciszek Bal (1977–2001), zaś
od 2001 r. Tadeusz Buczak oraz Michał Drupka jako jego zastępca. Obowiązki naczelnika
OSP, od początku istnienia jednostki do wybuchu II wojny, sprawowali: Tomasz Guzek, po nim
Jan Warchoł a następnie Karol Nowak. Po wojnie byli to: Stanisław Drzał (ok. 1946–1952),
Stefan Szetela (ok. 1952–1962), Bronisław Bielenda (ok. 1962–1966), Jan Drzał (1966–1970),
Józef Malec (1970–1974), Stefan Pokrzywa (1974–2001), Wiesław Piwoński (2001–2016). Od
roku 2016 naczelnikiem jest Szymon Marszał, zaś jego zastępcą Marek Wisz, wcześniej przez
kilkanaście lat sekretarz Zarządu OSP.
TAJĘCINA
Zebranie organizatorskie odbyło się 18 grudnia 1966 r. Inicjatorem i pierwszym komendantem
OSP był Jan Surowiec. Funkcję prezesa objął Wincenty Cieśla (1966–1972). Naczelnikiem był
m.in. Stanisław Sala. W 2017 roku odbyły się obchody 50-lecia OSP w Tajęcinie. Na czele jednostki stoją: Andrzej Rząsa jako prezes i naczelnik Leszek Surowiec.
TERLICZKA
W 1924 roku, w rok po powstaniu straży w sąsiedniej Łące, utworzono OSP w Terliczce. Jej organizatorami byli Józef Nowak i Tomasz Więcek. Oni też doprowadzili do powstania pierwszej
remizy, poświeconej w 1934 r. W czasie okupacji naczelnikami OSP byli Walenty Palcowski
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i Stanisław Pęcek, a zaraz po wyzwoleniu Andrzej Orzech. Od 1946 przez ponad 35 lat, naczelnikiem był Mieczysław Pukała (1946–1981). Po nim urząd ten piastowali: Edward Porada
(1982–1991), Edward Guzek (1991–1996), zaś od 1996 – Bogdan Bojda. Funkcję prezesa OSP
w Terliczce ustanowiono w 1963 roku. Kolejno jednostce prezesowali: Jan Kuźniar, Ryszard
Jakubowski (do 1996 roku, do chwili wyboru na prezesa Zarządu Gminnego OSP), Edward
Guzek (1996–2006), Jan Pęcek (2006–2016). Od 2016 r. prezesem jest Wojciech Boczar.
TRZEBOWNISKO
Rok założenia OSP – 1906. Funkcję pierwszego prezesa piastował Jan Chłanda (1906–1930);.
Po II wojnie prezesami byli: Józef Pieczonka (1952–1964); Kazimierz Pieczonka (1964–1972);
Wincenty Rzucidło (1972–1977); Józef Kloc (1977–1986); Wojciech Czyrek (1986–1999);
Kazimierz Frankowicz (1999–2011). Od 2011 roku prezesem OSP jest Wojciech Lachtara, łączy tę funkcję z zadaniami prezesa Zarządu Gminnego. Stanowisko naczelnika sprawowali: Jan
Kloc (w okresie 1906–1928); Stanisław Tomasik (1928–1936); Wojciech Motyka (1936–1944);
Józef Tomasik (1944–1956); Jan Rzucidło (1960–1968); Tadeusz Dzioba (1968–1972); Józef
Porada (1972–1999); Wojciech Czyrek (1999–2016). Od roku 2016 OSP kieruje Tomasz Kudła.
WÓLKA PODLEŚNA
Rok założenia jednostki – 1946. Prezesi Zarządu OSP: Jan Urban (1946–1950); Franciszek
Drzał (1950–1961); Józef Łukasz (1961–1983), Stefan Wiercioch (1983–2003), Ryszard Litwin
(2003 – 2011). Od roku 20011 prezesem jest Stanisław Jakubowski. Naczelnikami OSP byli: Józef Litwin (1946–1956); Władysław Jakubowski (1956–1975); Stefan Wiercioch (1975–1983),
Edward Drzał (1983–1991), Kazimierz Lech (1991–1996). Od 1996 roku jednostką w Wólce
dowodzi Józef Lech.
ZACZERNIE
To najstarsza w okolicy jednostka OSP – powstała w 1905 roku. W kolejnych latach i dziesięcioleciach funkcje prezesa OSP sprawowali: prezes KR Piotr Kubas (1905–1920); proboszcz ks.
Kazimierz Zawłkiewicz (1920–1925); Wincenty Sroka (1925–1926); ks. Jan Guzy (1926–1927);
Jan Bieniek (1927–1929); Jakub Kloc (1929–1933); Jan Polak (1933–1939); Stanisław Sroka
(1939–1946); Jakub Kloc (1946–1947); Wincenty Kornak (1948–1952); Stanisław Porada
(1959–1981); Józef Stopa (1981–1983); Stanisław Wantrych (1983–1987); Stanisław Rzeszutek (1987–1988); znów Stanisław Wantrych (1988–1992); Marian Śliwiak (1992–1995); Gabriel Bieniek (1996–1997); Jan Porada (1997–2001); Franciszek Stopa s. Jana (2001–2005).
Od roku 2005 OSP prezesuje Robert Sitek. Naczelnicy OSP w Zaczerniu: Wincenty Skała
(1905–1909); Wincenty Wójcik (1909–1913); Wincenty Sroka (1919–1923); Wincenty Kornak
(1923–1933); Jakub Kloc (1933–1936); Stanisław Sroka (1936–1975); Gabriel Bieniek (1975–
1995); Jan Pukała s. Juliana nieprzerwanie od 1995 roku.

P

REZESI KLUBÓW
SPORTOWYCH

JASIONKA
LZS Jasionka wpisano do rejestru Rady Powiatowej LZS w roku 1953. Pierwszym prezesem został Cyryl Guzek. Brak dokumentacji obrazującej działalność Zarządu w następnych latach. Od
dekady lat siedemdziesiątych XX w. obowiązki prezesa realizowali kolejno: Józef Węgrzyn, Jan
Cyrek, Stanisław Kołcz, Kazimierz Pokrzywa, Tadeusz Pokrzywa, Andrzej Walat (1977 r.),
po nim Jan Bator, Czesław Drzał, Kazimierz Trawka (kadencja 1986–1993). Następne kadencje to lata prezesury: Stanisława Śliża, Adama Krzyśki (1995), Stanisława Rusznicy, Jana
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Gołojucha, Zbigniewa Szczura. Od 2004 do 2012 na czele LKS stał Jacek Cisło, od 2012 r.
klubem kieruje Waldemar Pilecki.
ŁĄKA
LZS w Łące (od 1997 r. jako LKS), został oficjalnie zarejestrowany w Radzie Powiatowej LZS
w 1952 roku. Jego pierwszym prezesem został Leopold Dudek. Wtedy też otwarto boisko
sportowe; na inaugurację rozegrano mecz z piłkarzami z Nowej Wsi, którzy zajechali do Łąki
6 bryczkami. Po Leopoldzie Dudku prezesem do 1957 r. był Józef Majcher. W okresie od 1957
do 1972 r. na czele Klubu stał Bronisław Dubiel. Kolejni prezesi to: Mieczysław Kołek, Stanisław Wołos, Antoni Świeboda, Józef Lech, Witold Wilk (1981–1990), Edward Szuberla, Stanisław Domino, Aleksander Ryś, Józef Mendrala (1995), Andrzej Siwy, Edward Ryś (2001),
Zdzisław Szałęga (2002–2004). Przez dłuższy czas (2004–2016) na czele LKS stał miejscowy
przedsiębiorca Wacław Ryś. Od 2016 roku prezesem LKS jest Zbigniew Kasiak.
ŁUKAWIEC
LZS Łukawiec oficjalnie zarejestrowany w Zarządzie Powiatowym LZS w 1953 roku. W latach 60.
na czele klubu stali Józef Cebo (prezes) i Stanisław Gaweł (wiceprezes). Natomiast w dekadzie
lat 70. klubem kierowali: Kazimierz Głowiak, od 1976 r. Czesław Drupka, zaś od roku 1978
Roman Pokrzywa. W okresie 1985–2005 praca LZS zanikła. W czerwcu 2005 roku wznowiono
działalność klubową pod nowym szyldem – Łukawski Klub Sportowy. Prezesem został Bogdan
Golonka (2005). Następnie, przez dwa lata (2013–2015), klubem kierował Kamil Gaweł. Od
2015 r. funkcję prezesa pełni Dominik Świątek.
NOWA WIEŚ
Początki zorganizowanej pracy sportowej (drużyna piłkarska) sięgają roku 1947. Jednakże
w ramach LZS skrzyknięto się dopiero w roku 1968. W 1977 klub przyjął nazwę LKS PIAST. Od
tej chwili na jego czele stali: Antoni Woźny – prezes w latach 1968–1974, po nim Tadeusz
Noworól (1974–1976). Następni prezesi to: Jan Gajdek (1976–1980); Jerzy Łoś (1980–1981);
Czesław Pokrzywa (1981–1982); ponownie Tadeusz Noworól (1982–1996); Wiesław Woźny
(1996–2000). Ponownie od 2000 roku Czesław Pokrzywa.
STOBIERNA
Życie sportowe młodych stobiernian od dziesięcioleci toczy się równolegle w dwu zespołach;
jeden działa od 1948 roku w centralnej i południowej części wsi, drugi, od końca lat siedemdziesiątych skupia chłopaków z Krzywego i Zadworu.
• LZS Stobierna – Dół. Do animatorów piłkarskich tradycji w Stobiernej należał m.in.
Edward Tokarz. On jak i jego koledzy z Zarządu pełnili rolę prezesów, ale też równolegle
trenerów, i gospodarzy. W latach 50. na czele LZS stał m.in. Andrzej Wnęk. W latach
sześćdziesiątych szefem LZS był Marian Dembowski (w okresie 1960–1969), po nim zaś
Józef Nalepa ożeniony w Stobiernej. Obok piłki nożnej trenowano też grę w piłkę siatkową i tenis stołowy. W latach 70. prym wśród piłkarzy wiedli mężczyźni z rodu Lepionków.
Po Dziadku Stanisławie i Ojcu Józefie podporę drużyny stanowiło sześciu lata braci Lepionów: Stanisław, Jan, Andrzej, Tadeusz, Kazimierz i Dariusz. Najstarszy z nich Stanisław Lepionka w 1989 roku objął funkcję prezesa LZS. Następnie, od 1998 r., klubem
kierowali: Janusz Strzygieł, Jan Lech, Marian Cichoń, Mariusz Piekło, Jerzy Więcek.
Od 2016 roku prezesem LZS Stobierna jest Piotr Król.
• LKS Stobierna – Krzywe. Organizatorem klubu na Krzywem, powołanego w 1977 roku,
był Józef Iwaszek (1977 – do ok. 1988). Po nim na czele klubu stali: Stanisław Cieśla,
Robert Dziadosz, Jerzy Jagusiak, Adam Antoniak, Andrzej Wilk, ponownie Stanisław
Cieśla (2011–2013). Od 2013 roku Zarządowi LKS Krzywe prezesuje Marcin Drupka.
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TERLICZKA
Także chłopaki z Terliczki, śladem sąsiadów, zdecydowali się zorganizować własny klub sportowy. Podjął działalność na przełomie lat 40. i 50. XX wieku. Młodym przewodził Marian Kopeć.
W okresie 1962–1965 klubowi prezesował Władysław Ślęczka, po nim funkcję tę objął Józef
Orzech i kierował zespołem aż do roku 1980. Równolegle przewodniczył on Radzie Gminnej
LZS. Na początku lat 80. klub w Terliczce zaprzestał działalności, a niektórzy jego zawodnicy
przeszli do zespołów Łąki i Łukawca.
TAJĘCINA
O własny zespół sportowy postarała sie też maleńka Tajęcina. Drużyna piłkarska uczestniczyła
w rozgrywkach ligowych w sezonie 1975/76. Prezesem klubu był Tadeusz Sala, syn sołtysa, zaś
nieformalnym kapitanem drużyny Józek Pustelak. Mecze rozgrywano na gościnnym boisku
w Jasionce. Idea własnego samodzielnego Klubu nie wytrzymała jednak konfrontacji z realiami
życia. Najlepsi zawodnicy zasilili zespoły z sąsiednich miejscowości.
TRZEBOWNISKO
Powstanie klubu – rok 1946. Jako prezesi Ludowego Klubu Sportowego wystąpili następujący
działacze: Henryk Bereś (1946–1947); Marian Tomasik (1947–1949); Władysław Rzucidło
(1949–1951); Jan Ataman (1951–1953); Czesław Szluz (1954–1956); Józef Tomaka (1956–
1975); Józef Sułek (1975–1976); Julian Bereś (1976–1986); Kazimierz Janik (1986–1987). Po
6-letniej przerwie klub reaktywował działalność jako Ludowy Klub Sportowy. Kolejni jego prezesi to: ponownie Józef Tomaka (1993–1997); Zdzisław Pieczonka (1997–2000); Emil Świątek
(2000–2004); Marian Tomasik (2004–2007); Tadeusz Grela (2007–2010); Mateusz Lachtara
(2010–2012); Marian Krajewski (2012–2017). Od 2017 roku klubem kieruje Marcin Majcher.
WÓLKA PODLEŚNA
Także w Wólce pod koniec lat 40. funkcjonowały już dwie sekcje sportowe: piłki nożnej i siatkówki; patronowało im koło ZMW „Wici”. Liderami życia sportowego w tamtych czasach byli Alfred Dziągwa, a po nim Władysław Jakubowski. Po kilkunastu latach stagnacji, w 1977 roku
sportowcy zorganizowali się pod szyldem LKS „LEŚNA”. Inicjatorem tych działań był Władysław
Mach. Po nim, funkcję prezesa LKS LEŚNA kolejno pełnili następujący działacze: Kazimierz
Lech, Józef Lech, Stanisław Lech, Kazimierz Wójcicki, Jan Grzesik, Józef Jastrząb, Mariusz
Urban, Bogusław Grzesik (2001–2002), Andrzej Orłoś (2003–2004), Andrzej Ożóg (2005–
2006), Waldemar Porada (2007–2011). Od 2012 roku klubem znów kieruje Andrzej Orłoś.
ZACZERNIE
W czerwcu 1946 roku zorganizowali się piłkarze za Czarną pod szyldem Klubu Sportowego „Zaczernie”. Na terenie folwarcznym niezwłocznie przystąpiono do budowy boiska. W roku 1951
klub przyjął standardową nazwę Ludowy Zespół Sportowy Zaczernie, by po czterdziestu latach
znów powrócić do nazwy KS Zaczernie. Jak ustaliła Wanda Kosior, w minionym okresie funkcję
prezesa pełniło 21 osób. W kolejności byli to: ks. Jan Guzy (1947–1950), Wojciech Furman
(1951–1953), Stanisław Kloc (1954–1957), Franciszek Sala (1958–1960), Marian Pyrcz (1961–
1962), Ryszard Pustelak (1963–1964), Stanisław Rzeszutek (1965–1968), Czesław Smykała
(1969–1974), Mieczysław Noworól (1975–1976), Stanisław Dynia (1976–1977), Józef Rząsa
(1978–1983), Andrzej Bąk (1983–1984), Zbigniew Bąk (1984–1990), Grzegorz Sroka (1990–
1991), Krzysztof Szeliga (1991–1993), ponownie Grzegorz Sroka (1994–1996), Mariusz Guzek
(1996–2002), znów Zbigniew Bąk (2002–2004), ponownie Józef Rząsa (2005–2007), Robert
Krakowski (2007–2012). Od roku 2012 Klubowi Sportowemu Zaczernie prezesuje Grzegorz
Cieśla.
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POŁECZNICY Z WYBRANYCH
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZACZERNIA
Powstało 16 lutego 1981 roku. Przewodniczącym Towarzystwa został emerytowany nauczyciel
inż. Michał Dudek. W maju 1985 zastąpił go na tej funkcji Tadeusz Dynia. Podstawowym
zadaniem statutowym organizacji było dokumentowanie i krzewienie historii wsi, ochrona
miejscowych zabytków, dalsza aktywizacja społeczno-gospodarcza mieszkańców. Plonem tej
aktywności było m.in. kilkanaście pozycji wydawniczych o Zaczerniu, w tym dwie o charakterze
monograficznym. W 1981 roku Towarzystwo przejęło Izbę Pamiątek, dziś Muzeum Regionalne. Dożywotnim kustoszem Muzeum był Stanisław Rząsa (zm. 2002). Przez kilkanaście lat po
Muzeum oprowadzała Wanda Kosior, wspomagana przez Tadeusza Dynię. W roku 2017 do
pracy tej włączyła się radna RG Grażyna Kacprzak, która w 2019 roku stanęła na czele Zarządu
Towarzystwa.
STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY SPRAWNEJ INACZEJ
W TRZEBOWNISKU
Organizacja zarejestrowana w sądzie w 1992 roku. Jej założycielem oraz prezesem Zarządu
była i jest Teresa Tomaka z Trzebowniska. Władze regionu oceniają trzebowniskie Stowarzyszenie jako wzorcową organizację prowadzącą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
W siedzibie Stowarzyszenia w ZS w Łące zlokalizowano tzw. Gminne Centrum Dziennej Aktywności. Urządzono tu sale do zajęć i ćwiczeń, otwarto wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego
(w tym specjalistycznych łóżek), dzieci mają swój ogród marzeń. Stowarzyszenie było wielokrotnie wyróżniane, m.in. Nagrodą Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W okresie 25 lat
jego funkcjonowania z pomocy i wsparcia tej organizacji skorzystało ponad sto osób niepełnosprawnych. W roku 2017 w codziennych zajęciach uczestniczyła grupa ok. 30 podopiecznych.
STOWARZYSZENIE GOSPODYŃ WIEJSKICH GMINY TRZEBOWNISKO
Zarejestrowane w KRS w 2003 roku. Przewodniczącą Zarządu została Teresa Pieczonka.
W 2015 roku funkcję tę przejęła Joanna Rewak.
STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE „WSZYSCY RAZEM” W ŁĄCE
Działa od października 2006 roku. Na czele Zarządu stoi Maria Kloc. Główną formą pracy jest
urządzanie imprez kulturalnych i integracyjnych (pikniki rodzinne, Dni Łąki, koncerty kolęd,
wieczorki patriotyczne). W ich trakcie proponuje się mieszkańcom atrakcyjne wystawy, turnieje, konkursy, itp. Grupa Stowarzyszenia, jako reprezentacja wsi, uczestniczy w spotkaniach
KGW z terenu gminy przy wielkanocnym i wigilijnym stole.
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TRZEBOWNISKA
Zebranie założycielskie odbyło się w grudniu 2006 roku. Od początku prezesem Zarządu był
Stanisław Wiercioch (zmarł w 2019 r.). Organizacja dorobiła się jako pierwsza wśród organizacji pozarządowych w gminie profesjonalnej strony internetowej, wydała monografię o wsi
oraz o cmentarzu parafialnym, przygotowała kilka numerów gazetki „Nasze Trzebownisko”.
Red. Ryszard Bereś, członek Zarządu SPT, zainicjował oraz był głównym autorem bądź współautorem monografii o Nowej Wsi, Jasionce, Łukawcu a także opracowania monograficznego
Kalendarium Gminy Trzebownisko.
STOWARZYSZENIE „STOBIERNA WIEŚ AKTYWNA”
Organizacja funkcjonuje od 2007 roku. Corocznie w trakcie wakacji letnich urządza półkolonie
dla ok. 100 dzieci z atrakcyjnym programem sportowo-rekreacyjno-edukacyjnym. Miejscem
koloni są przemiennie obiekty ZS nr 1 albo ZS nr 2. Przez 9 lat prezesem Zarządu Stowarzyszenia była nauczycielka Izabela Pasierb. Od 2016 roku Stowarzyszeniem kieruje nauczycielka
Karolina Pieniążek.
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STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ICH RODZIN „JADWIŻANIE”
W WÓLCE POLEŚNEJ
Statutową aktywność organizacja prowadziła w latach 2009–2019. Prezesem Zarządu była Małgorzata Kowal, a wiceprezesem Radosław Sworszt. Organizacja prowadziła szeroki wachlarz
działań służących integracji i aktywizacji społeczno-kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej środowiska (m.in. wypoczynek dla najmłodszych, pikniki, popularyzacja różnych form twórczości
artystycznej).
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MÓWIĄ LICZBY

MÓWIĄ WIEKI – MÓWIĄ LICZBY

LICZBA MIESZKAŃCÓW

wieś

rok
1870
1144
1291
1682
589
1526

Jasionka
Łąka
Łukawiec
Nowa Wieś
Stobierna
Tajęcina
Terliczka
366
Trzebownisko
930
Wólka Podleśna
724
Zaczernie
1706*
Razem
9962

rok
1914
1414
1288
2013
685
2027

rok
1921
1357
1286
1915
643
1737

414
1121
788
1881*
11631

419
1181
688
1704*
10930

rok
1931

rok
1938

rok
1950

1288
1982

1390
2020

422

470

13951**

rok
1970
1851
1451
2045
849
2095
482
1847
578
2054
13252

rok
1990
1789
1595
1998
1019
2377
241
476
2698
1081
2464
15738

rok
2000
1986
1751
2143
1194
2688
284
530
3034
1244
2815
17669

rok
2010
2232
1903
2230
1304
3008
385
581
3241
1468
3310
19662

01.01
2020
2537
2011
2376
1378
3394
570
614
3696
1651
3697
21924

* wraz z Tajęciną
** w tym gromady Staromieście i Miłocin

POGŁOWIE ZWIERZĄT HODOWLANYCH

wieś
Jasionka
Łąka
Łukawiec
Nowa Wieś
Stobierna
Tajęcina
Terliczka
Trzebownisko
Wólka Podleśna
Zaczernie
Ogółem

1971 r.
538
494
1030
248
725
133
195
519
386
510
4778

krowy
1985 r.
369
802
428
152
633
99
133
284
296
336
3532

1995 r.
125
179
404
53
320
51
43
113
149
152
1589

1971 r.
154
323
509
89
142
18
87
242
131
171
1866

trzoda
1985 r.
157
324
292
46
367
16
111
584
249
229
2339

1995 r.
65
295
177
63
264
4
22
241
182
137
1450

1971 r.
17
36
99
31
37
6
32
7
36
301

owce
1985 r.
61
119
294
81
83
9
91
139
9
341
1227

1995 r.
18
40
4
6
40
8
26
2
32
176
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GŁÓWNE ŹRÓDŁA WIEDZY HISTORYCZNEJ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Praca zbiorowa, Dzieje Rzeszowa, t. 1–3, Rzeszów 1994–1995–2001;
Praca zbiorowa, Zaczernie dawniej i dziś, Rzeszów 1988;
Praca zbiorowa, Z dziejów wsi i parafii Łąka 1409–2009, Trzebownisko 2010;
Praca zbiorowa, Jasionka przez wieki, Jasionka 2015;
Praca zbiorowa, Rzeszowska Spółdzielnia Mleczarska RESMLECZ w Trzebownisku 1906–2012,
Ryszard Bereś, Nowa Wieś, Trzebownisko 2013;
Ryszard Bereś, Cmentarz parafialny w Trzebownisku, Trzebownisko 2015;
Ryszard Bereś, Lesław Kuźniar, Gmina Trzebownisko, Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze,
Trzebownisko 2014;
Ryszard Bereś, Stanisław Wiercioch, Trzebownisko ma 600 lat, Trzebownisko 2013;
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;
Andrzej Klimczak, Na łącką nutę. Album twórczości Józefa Rysia z Łąki, Łukawiec 2014;
Józef Kogutek, Gdy byliśmy osaczeni, Warszawa 1977;
Franciszek Kotula, Tamten Rzeszów, Rzeszów 1985;
Tadeusz Kowalski, Ruch ludowy w powiecie rzeszowskim, Warszawa 1973;
Maria Lech, Bogdan Skała, Dzieje parafii w Zaczerniu, Rzeszów 1999;
Jan Łopuski, Losy AK na Rzeszowszczyźnie sierpień – grudzień 1944, Rzeszów 1990;
Jerzy Musiał, Orkiestry dęte, zespoły muzyczne w Trzebownisku w XX w., wyd. 2017;
Bronisław Pokrzywa, zestaw maszynopisów i rękopisów pt. Kronika wsi Łukawiec, 2014;
ks. Wawrzyniec Puchalski, Drobne dzieje Łąki, Krąków 1892;
Marcin Purgacz, Kulinarne dziedzictwo gminy Trzebownisko, Trzebownisko 2014;
Danuta Pustelak, Ród Jędrzejowiczów, Rzeszów 2011;
Andrzej Rurak, Ludność gminy Trzebownisko ongiś i dziś, Rzeszów 1997;
Stanisław Rząsa, Zaczernie, wspomnienia z przeszłości, 1997;
Stanisław Rząsa, Dzieje wsi Zaczernie, maszynopis 112 str., 1967;
Franciszek Sagan, ZWZ – AK Obwód Rzeszów, Rzeszów 2000;
Bronisław Smykała, Z lat wielkiej wojny, Zaczernianie 1914–1918, Zaczernie 2008;
Bronisław Smykała, By pozostał ślad, Zaczernie i zaczernianie 1918–1948, Zaczernie 2017;
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;
Bronisław Szuberla, Wspomnienia okupacyjne i obozowe, Kraków 2005;
Józef Świeboda, Parafianom łąckim, Łąka 1981;
Józef Świeboda, Trzebownisko i jego strażacy, Łąka 2006;
Barbara Urban, Sławomir Wnęk, Stobierna 1409–1914, Zarys dziejów, Rzeszów 1998;
Barbara Urban, Sławomir Wnęk, Z dziejów parafii Stobierna 1789–1999, Stobierna 1999;
Kazimierz Wilk, Armia Krajowa w Staromieściu, Rzeszów 2001;
Stanisław Zabierowski, Rzeszowskie pod okupacją hitlerowską, Warszawa 1975;
Materiały archiwalne zgromadzone w Archiwum Państwowym w Rzeszowie;
Materiały archiwalne zgromadzone w Muzeum Regionalnym w Zaczerniu;
Dokumenty lokalnych organizacji i instytucji, m.in. kroniki szkolne z Jasionki, Nowej Wsi,
Stobiernej, Terliczki, Trzebowniska, kroniki Kółka Rolniczego i OSP w Łukawcu, album LKS
Trzebownisko, kroniki i albumy KGW.

