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Gmina 
Rzepiennik Strzyżewski

Konkurs „Karpacka Gmina” 
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Gmina Rzepiennik Strzyżewski leży w południowo-wschodniej części województwa 

małopolskiego w powiecie tarnowskim pomiędzy rzekami Ropą i Białą, w dolinie rzek 

Rzepianka (Rzepiennik) i Olszynka. Tworzą ją wsie: Olszyny, Rzepiennik Biskupi, 

Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Suchy, Kołkówka i Turza.

Łączna powierzchnia: 70,23 km². Ludność: 6,8 tys. mieszkańców. 
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 Budynek kościółka jest zbudowany z 
drewna. Wyposażenie kościoła łączy 
różne style, od gotyku po 
współczesność. Ołtarz wykonany jest w 
stylu późnego renesansu, zdobi go obraz 
Matki Bożej Apokaliptycznej z 1719 r. 
W kościele znajdują  się dwa ołtarze 
boczne.  Pierwszy, przy ścianie 
północnej, w stylu barokowym z XVII w. 
W nastawie drugiego ołtarza 
(południowa ściana) znajduje się 
gotycko-renesansowy tryptyk z 
początku XVI wieku. Kościół znajduje 
się na Szlaku Architektury Drewnianej. 
Zajmuje on powierzchnię 63 m²- jest 
prawdopodobnie najmniejszym kościołem 
w Polsce.

KOŚCIÓŁ ŚW. JANA 
CHRZCICIELA

Zasoby kulturowe
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Zasoby kulturowe

Wyglądem przypomina podmiejską willę z okresu 
międzywojennego, jednak w rzeczywistości jest 
znacznie starszy. Został wzniesiony pod koniec 
XVI w., o czym świadczą gotyckie piwnice nakryte 
sklepieniami kolebkowymi, zachowane w 
południowej części budynku. Wielokrotnie 
przebudowywany, ostatnią gruntową modernizację 
przeszedł w latach 1910-1912 z inicjatywy rodziny 
Więckowskich. Wówczas to z wieży mieszkalnej 
zbudowanej na planie kwadratu stał się budowlą 
usytuowaną na planie prostokąta, posiadającą 7 
pokoi, w tym 2 duże salony. Budynek ma kamienne, 
otynkowane mury i obecnie nosi charakter 
eklektyczny. We wnętrzach znajdują się 
dekoracje w postaci malowideł z motywami 
roślinnymi, autorstwa Jana Bulasa, który był 
gościem rzepiennickiego dworu podczas 
wykonywania polichromii w kościele parafialnym w 
Rzepienniku Biskupim.  Bywali tu także Mieczysław 
Zielenkiewicz (poeta i dziennikarz), Edward 
Czerwiński (malarz) a także Wincenty Witos 
(polityk).W okresie okupacji dwór był placówką 
Armii Krajowej. Działało w nim także tajne 
gimnazjum. 
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KULTURA POGÓRZAŃSKA

Gwara:

• labializacja (łopołka, 
łojciec)

• mazurzenie (syja, 
copka, zaba)

• przejście 
wygłosowego ch w k 
(mek, strak)

• samogłoski pochylone 
(godoł, trowa)

Strój:

• strój pogórzański
• strój obrzędowy
• strój kolędniczy
• drewniaki
• słomiaki
• chusty

Zwyczaje:

• kolędowanie
• plastyka obrzędowa: 

podłaźniczki, pająki, 
wielkanocne- palmy , 
pisanki 

• Dożynki – wieńce, ziela

Architektura:

• Kościół św. Jana 
Chrzciciela w 
Rzepienniku 
Biskupim i pozostałe

• Dwór Szołajskich/ 
Więckowskich

• Pogórzańskie chaty 
• liczne kapliczki 

figury i Krzyże 
przydrożne
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OBRZĘDY I TRADYCJE



7/2/2015Footer Text

‹#›



7/2/20158

ZASOBY 
SPOŁECZNE

Lokalni liderzy działający w 
sferze kultury, oświaty, nauki 

m.in. Dr Bogdan Wszołek, 
prof. Augustyn Mika

Aktywnie działające organizacje pozarządowe:
Stowarzyszenie Rzepiennik Jutra - Rzepiennik Suchy
Stowarzyszenie „Wszystkie dzieci nasze są” - Olszyny
Stowarzyszenie rozwoju sołectwa – Turza
Stowarzyszenie „My kobiety” - Olszyny
Stowarzyszenia – kluby sportowe w Rzepienniku 
Strzyżewskim i w Olszynach
Ochotnicze straże pożarne we wszystkich wsiach

Lokalna prasa i książka m.in. 
dwumiesięcznik „Rzepiennik 

Wczoraj i Dziś”  

Świetlice wiejskie w każdej 
miejscowości jako lokalne 
ośrodki życia społeczno-

kulturalnego

Dobra współpraca różnych 
instytucji, organizacji i 

prywatnych osób podczas 
organizacji imprez i wydarzeń 

o różnym charakterze

Tradycje, zwyczaje, obrzędy 
zakorzenione w świadomości 

społeczności lokalnej przekazywane 
w różnych formach – Dożynki 

Gminne, manifestacje patriotyczne, 
warsztaty plastyczne,  

Silna tożsamość lokalna 
przejawiająca się poprzez 
solidarność społeczną oraz 
aktywny udział w pracach 
społeczno-użytecznych 
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Instytucje realizujące projekty 
społeczne:
Urząd Gminy

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Stowarzyszenie Rzepiennik Jutra

OSP w Rzepienniku Strzyżewskim i w Rzepienniku Suchym

Grupy nieformalne: Koła Gospodyń Wiejskich, grupa 60+

OSP w Rzepienniku Suchym i Rzepienniku Strzyżewskim Grupa 60+
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Stowarzyszenie Rzepiennik Jutra

Rzepiennickie Jadło
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W gminie Rzepiennik Strzyżewski aktywnie działa stowarzyszenie „Wszystkie

dzieci nasze są”. Celami organizacji są działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich

rodzin. Wolontariusze organizują pomoc materialną i psychologiczną. Cyklicznie

przeprowadzają spotkania integracyjne, wspólne wyjazdy i zabawy. Pozyskują sponsorów

finansujących działania związane z dziećmi niepełnosprawnymi, współpracują ze szkołami,

uczelniami wyższymi i Gminnym Ośrodkiem Kultury.

WOLONTARIAT
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Wolontariat realizują ponadto stowarzyszenia, GOK, OSP, szkoły poprzez włączanie się

w projekty mające na celu wspieranie aktywności społecznej.

Przykładem działalności wolontariuszy jest 21. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Pomocy.

Coroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie Rzepiennik Strzyżewski
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Rzepień – roślina od której nazwę 
przejęły  Rzepienniki
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Krajobraz gminy jest urozmaicony, typowy dla

Płaskowyżu Rzepiennickiego. Tworzą go pasma

wzgórz, które przecinają głębokie doliny potoków.

Obszar gminy wchodzi w skład dwóch parków

krajobrazowych: Parku Krajobrazowego Pasma

Brzanki (Obszar Olszyn) oraz Ciężkowicko -

Rożnowskiego Parku Krajobrazowego (Rzepiennik

Strzyżewski i Turza). Tereny gminy są włączone w

Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza

Ciężkowickiego (99,2% powierzchni ogólnej gminy).

KRAJOBRAZ

Olszyny – największa wieś w gminie

Widok na Tatry z Rzepiennika Biskupiego
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FLORA

Maki i rumianki są wskaźnikiem kwaśnej gleby Zawilec tworzy białe, leśne runo na wiosnę

Przylaszczki Złote kaczeńce moczą nogi w wodzie
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FAUNA

Bociany uwiły swoje gniazdo 
również w samym centrum gminy
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W gminie Rzepiennik Strzyżewski występuje kilka

potężnych drzew uznanych za pomniki przyrody żywej.

Są to pojedyncze, sędziwe drzewa. Dominują wśród nich

gatunki rodzime, przede wszystkim występujące

w krajobrazie kulturowym gminy. Względy klimatyczne

i odpowiednie warunki glebowe, a także ogólne

poszanowanie starych drzew w naszej gminie

zdecydowały o występowaniu tylu egzemplarzy

wyróżniających się rozmiarem i wiekiem. Najliczniej

reprezentowanym drzewem jest dąb szypułkowy.

Najbardziej okazałym i prawdopodobnie najstarszym

w gminie Rzepiennik Strzyżewski jest dąb szypułkowy

o imieniu „Jakub”. O obwodzie pnia 560 cm rośnie

w Rzepienniku Strzyżewskim nieopodal granicy

z Rzepiennikiem Marciszewskim już od ponad 500 lat.

POMNIKI PRZYRODY
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DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA 
GMINY

Poprawa infrastruktury 
drogowej

Remonty budynków 
użyteczności publicznej

Budowa 
kanalizacji i 
wodociągów

Realizacja projektów 
unijnych: szlak 
astronomiczny, 
boiska, siłownia 
plenerowa

Uruchomienie 
obserwatorium 
astronomicznego
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DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA GMINY TO 
RÓWNIEŻ ZACHOWANIE TRADYCJI

Grupa kolędnicza DROBY Grupa wieńcowa
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Plac rekreacyjny i boisko sportowe
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Nowy budynek administracji publicznej
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Sala widowiskowa GOK
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Grupa śpiewacza Turzanki
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Szlak astronomiczny
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Obserwatorium astronomiczne
W gminie Rzepiennik Strzyżewski znajduje się największe prywatne

Obserwatorium w Polsce i drugie w Europie. Właścicielami są Magdalena i

Bogdan Wszołek. Bardzo dobre warunki astro-klimatyczne Rzepiennika

Biskupiego zdecydowały o lokalizacji obiektu. Obserwatorium powstało na

wzgórzu, na wysokości 350 m n.p.m. Pośród lasów, w oddaleniu od domostw

okolicznych wsi, gdzie zanieczyszczenie nocnego nieba światłem sztucznym jest

niewielkie – także dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu terenu i bogatej szacie

roślinnej. Na terenie obserwatorium znajdują się kopuły z teleskopami

optycznymi oraz nowoczesny amerykański radioteleskop RT-9 z czaszą o

średnicy 9 m. Ta olbrzymia antena nazywana jest „perłą Podkarpacia”. W

szerokim otoczeniu Obserwatorium, pełniącego tu rolę Słońca, powstał

Rzepiennicki Szlak Astronomiczny. Na jego trasie są rzeźbione w drewnie

figury mitycznych bóstw- patronów planet Układu Słonecznego.
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Otwarcie obserwatorium 
astronomicznego

6- 8 czerwca – otwarcie i nadanie imienia św. Królowej Jadwigi Obserwatorium Astronomicznemu w Rzepienniku Biskupim
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Wielkie otwarcie obserwatorium astronomicznego Magdaleny i Bogdana Wszołków
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Pomysły na 
przyszłe działania
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ŹRÓDLANY SZLAK

Gmina Rzepiennik Strzyżewski przystąpiła do projektu turystyczno-

edukacyjnego zagospodarowania Pogórza Ciężkowickiego z elementami 

ochrony przyrody. W ramach projektu mają powstać w naszej gminie 

atrakcje turystyczne takie jak: „Źródlany szlak” z trasami rowerowo-

pieszymi i ogólnodostępnymi łazienkami mineralnymi w Turzy, wieża 

widokowa w Rzepienniku Strzyżewskim. Nadrzędnym celem projektu 

jest rozwój gospodarczy i wzmocnienie subregionu, rozwój 

ekorolnictwa, przemysłu, czasu wolnego, ochrony zdrowia i przyrody 

oraz edukacja przyrodnicza.
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ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA W LESIE DĄBRY

Gmina Rzepiennik Strzyżewski zainicjowała i we współpracy z Nadleśnictwem Gromnik 

zaprojektuje i wykona ścieżkę przyrodniczą w bogatym w atrakcyjną roślinność lesie 

Dąbry.  W ramach projektu powstanie nie tylko dydaktyczna ścieżka z której korzystać 

będzie miejscowa młodzież szkolna, ale również atrakcyjne miejsce wypoczynku dla        

turystów. Nadrzędnym celem projektu jest edukacja przyrodnicza, promocja spędzania 

czasu wolnego na łonie przyrody, ochrona zdrowia oraz rozwój turystyki. 
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BIEG I RAJD GWIAZDZISTY NA BRZANKĘ 

21 czerwca rozpoczniemy cykliczną *coroczną 

imprezę sportowo-turystyczno-kulturalną 

promującą zdrowy, aktywny styl życia, lokalną 

kulturę i walory turystyczno-krajoznawcze pasma 

Brzanki w granicach, którego znajduje się część 

naszej gminy.

Projekt realizowany będzie przez 5 gmin 

stowarzyszonych w LGD Pogórzańskie 

Stowarzyszenie Rozwoju. Uczestniczyć w nim będą 

Mieszkańcy okolicznych gmin i powiatów, natomiast 

w biegu wokół Brzanki  biegacze z całego kraju.

medal
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SZLAK TURYSTYCZNY ŚLADAMI PAMIĘCI NARODOWEJ

W gminie Rzepiennik Strzyżewski planowane jest wyznaczenie szlaku śladami pamięci 
narodowej. Szlak będzie wiódł przez wieś Rzepiennik Strzyżewski- przysiółek 
„Dąbry”,  gdzie znajdują się: pomnik poległych partyzantów,  krzyż – miejsce 
pierwszego pochówku partyzantów, cmentarz partyzancki, głaz i zbiorowa mogiła 
pomordowanych podczas II wojny światowej Żydów. Są to miejsca pamięci, zadumy i 
kontemplacji. Szlak będzie prowadził przez lasy rzepiennickie, gdzie można podziwiać 
piękno przyrody, zbierać grzyby, wędrować i poznawać historię swojej małej 
ojczyzny.
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Pomysły na przyszłe 
działania

W ciągu najbliższego roku mamy nadzieję na utworzenie na terenie gminy 
Towarzystwa Miłośników Karpat, którego głównym zadaniem będzie 
uświadamianie dzieciom, młodzieży, ale również dorosłym Mieszkańcom
Rzepiennickich Karpat konieczności ochrony i zrównoważonego użytkowania
różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat, poprzez 

upowszechnianie informacji o zapisach Ramowej Konwencji 
o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat zwanej często Konwencją  
Karpacką.
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ARCHITEKTURA: Kościół parafialny pw. WNMP w Rzepienniku Biskupim,
Kościół św. Jana Chrzciciela w Rzepienniku Biskupim, Dwór Więckowskich
w Rzepienniku Biskupim, liczne kapliczki, figury i Krzyże przydrożne

OBIEKTY GOSPODARKI LUDOWEJ: tradycyjne narzędzia rolnicze,
sprzęty gospodarstwa wiejskiego, kuźnie (kuźnia Zygadłów z Turzy
znajdująca się w skansenie w Szymbarku), stodoły, piwniczki kamienne,
tartaki, zagrody gospodarskie, pasieki pszczele, domy drewniane, dom
dwuizbowy z komorą, z 1866 r. (znajdujący się w Parku Etnograficznym w
Sanoku)

DZIEDZICTWO NATURALNE: parki krajobrazowe: Park Krajobrazowy
Pasma Brzanki, Ciężkowicko- Rożnowski Park Krajobrazowy, pomniki
przyrody (500 letni dąb szypułkowy "Jakub„)

Podkolan biały  należy do rodziny 
storczykowatych. Jest  
gatunkiem  objętym  ochroną 
ścisłą. Fot. Wykonana na polanie 
obserwatorium astronomicznego

Świadectwa karpackości:
Gmina Rzepiennik Strzyżewski rozciąga się na terenie Pogórza Ciężkowickiego będącego
mezoregionem Pogórza Środkowokarpackiego, czyli w Zewnętrznych Karpatach Zachodnich.
Region ten zamieszkują Pogórzanie, którzy są jedną z grup etnograficznych zamieszkujących
Zewnętrzne Karpaty Zachodnie.
Region Gminy znajduje się w podkarpackiej strefie klimatycznej, będącej pasmem przejściowym
pomiędzy górami, a kotlinami podgórskimi.
Szata roślinna rejonu gminy uległa silnemu przeobrażeniu w związku z działalnością człowieka, jednak
miejscami zachowały się pierwotne obszary, obejmujące typowo karpacką faunę i florę o dużym
stopniu naturalności, np. zespoły żyznej buczyny karpackiej w formie podgórskiej.
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Olszyny - widok na Brzankę
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Świadectwa karpackości:
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Korzenie Pogórza

https://www.youtube.com/watch?v=vA7rr6u4hPM 

Z gminnej filmoteki

http://youtu.be/wqJFk7IYzsQ

Grupa kolędnicza Droby z Rzepiennika 

Św. Królowa Jadwiga - mural 

https://www.youtube.com/watch?v=vA7rr6u4hPM
http://youtu.be/wqJFk7IYzsQ

