
 

W dniu 13 maja 2022 r. w Szkole Podstawowej w Birczy odbył się Dzień Patrona 

połączony z podsumowaniem projektu „Zaczęło się w XV wieku”  realizowanego przez  

Stowarzyszenie „Tworzymy lepszą przyszłość”. Głównymi parterami w jego realizacji byli: 

Fundacja PKO Banku Polskiego, Parafia Bircza, Nadleśnictwo Bircza oraz Towarzystwo 

Przyjaciół Nauk w Przemyślu.  

Ideą projektu było przywrócenie zarówno społeczności szkolnej, jak i lokalnej, 

pamięci o historii szkolnictwa w Birczy, które sięga rodowodem późnego średniowiecza, II 

połowy XV wieku, i czasów Królestwa Polskiego, gdy powstało samo miasto, placówka 

parafialna, a przy niej szkoła. Upamiętniono również działalność dyrektorów oraz ich 

wychowanków. Przywrócono też pamięć o przedwojennych kierownikach szkoły w Birczy 

m.in. Adolfie Bandasie, Marianie Januszu, Zygmuncie Kusiaku oraz o tych powojennych, 

którzy podjęli się trudnego zadania odtwarzania szkolnictwa w Birczy po  II wojnie 

światowej i walkach z UPA, czyli o  Antonim Rudawskim, Stanisławie Baczmańskim, 

Kazimierzu Potocznym oraz o najdłużej urzędującym dyrektorze w historii szkoły – Pani 

Czesławie Pankiewicz. Wspomniano też o wszystkich Przewodniczących Rady Rodziców od 

zarania szkoły.  

W ramach projektu zrealizowano następujące działania: 

ufundowano tablicę pamiątkową, przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla uczniów oraz 

zorganizowano trzy konkursy: 

- Szkolny Konkurs Historyczny „Dzieje szkolnictwa w Birczy”, w którym udział wzięło  49 

uczniów;  

- Gminny Konkurs Poetycki „Moja wymarzona szkoła”, w którym swoje wiersze 

zaprezentowało 47 uczniów ze szkół: w Leszczawie Dolnej, Sufczynie, Lipie oraz Birczy;  

 - Gminny Konkurs Plastyczny „Święty Grzegorz – patron nauczycieli i uczniów”, w którym 

udział wzięło 49 uczniów ze szkół w Sufczynie i Birczy.  

Pomysłodawcą i autorem projektu był  nauczyciel – historyk Pan Grzegorz 

Piwowarczyk oraz Pani Dorota Mazurek – nauczyciel języka polskiego, 

zaś koordynatorem Pani Anna Dudek – wicedyrektor szkoły. 

Po uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w intencji Hubala i  jego żołnierzy zebrani 

goście przeszli w uroczystym pochodzie za sztandarem do szkoły. 

Pani dyrektor powitała wszystkich przybyłych na uroczystość. Po odśpiewaniu hymnu 

państwowego minutą ciszy uczczono Majora Hubala i Jego Żołnierzy, 

a  delegacje uczniów z poszczególnych klas oraz Goście zapalili znicze i złożyli kwiaty przed 

tablicą pamiątkową. Następnie Pani Czesława Pankiewicz, Pani Magdalena Tyczyńska, Ks. 

Dziekan Stanisław Kot, Pan Artur Klebowicz oraz Pan Kazimierz Potoczny odsłonili Tablicę 

Pamiątkową. Pani Anna Dudek przedstawiła krótko etapy realizacji oraz podsumowała 

projekt. 

Kolejna część uroczystości odbyła się na hali sportowej, gdzie  Pan dr Grzegorz 

Klebowicz z Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu wygłosił  prelekcję na temat historii 

szkolnictwa parafialnego. Pan Grzegorz  Piwowarczyk  szczegółowo omówił założenia 

projektu, a także w piękny i wzruszający sposób powiązał historie Hubala z dziejami szkoły  

w Birczy oraz realizowanymi przez Stowarzyszenie projektami. Zostały podsumowane 

konkursy oraz rozdano dyplomy i  nagrody.  

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Pan Jerzy Góralewicz – Sekretarz 

Powiatu Przemyskiego, Pan Kazimierz Cap – Przewodniczący Rady Gminy 

w Birczy, ks. Dziekan Stanisław Kot, Pani Sylwia Grygier – dyrektor GOK,SiT w Birczy, 

Pani Grażyna Szacka – kierownik ŚDS – w Birczy, Pracownicy Nadleśnictwa Bircza, 

przedstawiciele Urzędu Gminy, dyrektorzy szkół z Gminy Bircza oraz dyrektorzy 

 i nauczyciele emeryci. 

 


