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KONFERENCJA NAUKOWA W 70. ROCZNICĘ 
UTWORZENIA PARAFII W TRZEBOWNISKU

W bieg życia człowieka wpisują się różnego rodzaju rocznice i jubileusze, 
które z jednej strony przypominają o upływie czasu, z drugiej generują wspo-
mnienia i podsumowania. Przeżywany w tym roku przez wspólnotę parafi al-
ną w Trzebownisku jubileusz 70-lecia istnienia parafi i dał asumpt do wielu 
inicjatyw wpisujących się w rok jubileuszowy. Rozpoczął się on 8 grudnia 
2014 r. podczas odpustu ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP, który popro-
wadził kanclerz rzeszowskiej Kurii ks. dr Jerzy Buczek. Dokonał on jedno-
cześnie instalacji relikwii św. Jana Pawła II. W czasie głównego odpustu ku 
czci patrona parafi i św. Wojciecha bp Edward Białogłowski dokonał instalacji 
relikwii bł. Jerzego Popiełuszki. Ukoronowaniem obchodów jubileuszowych 
była uroczystość pod przewodnictwem bpa rzeszowskiego Jana Wątroby, 
który poświęcił odnowioną i nowo wykonaną polichromię oraz witraże.

Wydarzeniem upamiętniającym 70. rocznicę utworzenia parafi i w Trze-
bownisku była także konferencja naukowa, która miała miejsce się 16 maja 
2015 r. Organizatorzy tego wydarzenia: parafi a św. Wojciecha w Trzebowni-
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sku, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Katedra Historii Koś-
cioła w Czasach Najnowszych, Metodologii i Nauk Pomocniczych Historii 
KUL oraz Publiczne Gimnazjum w Trzebownisku, Parafi alny Oddział Akcji 
Katolickiej, Fundacja „Libertas Culturae” i Urząd Gminy Trzebownisko, za-
planowali sześć referatów, które pomogły bliżej poznać funkcjonowanie tej 
parafi i. Przedstawiona została Rzeszowszczyzna w okresie powstania parafi i 
(dr Mariusz Krzysztofi ński z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rze-
szowie), ogólna rola i znaczenie parafi i w Kościele katolickim (mgr Krzysztof 
Dziduch z Fundacji „Libertas Culturae”) oraz architektura i program ikono-
grafi czny świątyni parafi alnej w Trzebownisku (prof. Lucjan Orzech z Uni-
wersytetu Pedagogicznego w Krakowie). Refl eksji naukowej zostały poddane 
także ważne dla historii tej parafi i osoby. Pomysłodawcę i inicjatora budowy 
kościoła bpa Wojciecha Tomakę przedstawił ks. dr Marcin Kapłon z Archi-
wum Archidiecezjalnego w Przemyślu, pierwszego proboszcza i kapitana 
Armii Krajowej ks. Józefa Czyża przybliżył dr Bartosz Walicki z Miejskiej 
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Małopolskim, a duszpasterzy 
i prowadzoną przez nich działalność omówił ks. dr Krzysztof Szopa, duszpa-
sterz z parafi i katedralnej w Rzeszowie. 

Pomysł budowy kościoła w Trzebownisku zrodził się w 1936 r., a zaczęto 
go realizować według projektu inż. Wawrzyńca Dayczaka w 1939 r. Wyda-
rzenia związane z drugą wojną światową uniemożliwiły kontynuację prac. 
Początki parafi i w Trzebownisku związane są z utworzeniem samodzielnej 
ekspozytury wydzielonej z parafi i w Staromieściu w 1945 r. Rok później bp 
W. Tomaka poświęcił kościół, który konsekrował w 1952 r. W 1957 r. opra-
cowano plan rozbudowy świątyni, na co jednak nie wyraziły zgody władze 
komunistyczne. Dokonano tego dopiero w 1999 r., wg projektu Stanisława 
Majki. W latach 2012–2015 prof. Lucjan Orzech wykonał polichromię w ca-
łej świątyni. W 2015 r. w nowej części kościoła wstawiono witraże wykonane 
według projektu prof. L. Orzecha.

Konferencję rozpoczęła Msza święta o godz. 9.00 w kościele parafi alnym 
w Trzebownisku. Celebrowało ją kilku kapłanów. Z tej okazji do świątyni 
przybyło wielu miejscowych parafi an i zaproszonych gości. Zgromadzonych 
powitał dziekan dekanatu Rzeszów–Północ ks. Wiesław Dopart z Wólki Pod-
leśnej. Okolicznościowe kazanie wygłosił proboszcz, ks. Ryszard Miśniak. 
Miejscem obrad był budynek gimnazjum w Trzebownisku. Obrady konfe-
rencyjne rozpoczęły się o godz. 10.15. Prowadził je ks. mgr lic. Marcin Na-
bożny z Instytutu Historii Kościoła i Patrologii Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II. On również odczytał pismo skierowane na ręce 
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proboszcza przez biskupa rzeszowskiego Jana Wątrobę. Słowa powitania 
do obecnych skierował wójt Gminy Trzebownisko Lesław Kuźniar. Krótką 
przemowę wygłosił też wicestarosta rzeszowski Marek Sitarz. Organizatorzy 
odebrali również okolicznościowy list od starosty rzeszowskiego Józefa Jod-
łowskiego. Po referatach miała miejsce krótka dyskusja uczestników, pod-
czas której świadectwo dał miejscowy rodak ks. Adam Kot. Podsumowania 
konferencji dokonał proboszcz parafi i w Trzebownisku ks. Ryszard Miśniak. 
Zakończenie spotkania miało miejsce o godz. 13.30. Patronat honorowy nas 
spotkaniem sprawował bp rzeszowski Jan Wątroba, starosta rzeszowski Józef 
Jodłowski i wójt Gminy Trzebownisko Lesław Kuźniar. Konferencję patrona-
tem medialnym objęła „Niedziela Rzeszowska” i Katolickie Radio VIA. 
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