Towarzystwo Przyjaciół Świlczy wespół z Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy było
organizatorem spotkania i wykładu prof. dra. hab. Andrzeja Nowaka w Świlczy, które odbyło się 14 stycznia 2016
r.
Andrzej Nowak jest historykiem i publicystą, profesorem zwyczajnym w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Pełni obowiązki kierownika Zakładu Historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Prywatnie profesor Andrzej Nowak jest synem świlczanina śp. Antoniego Nowaka, a więc przyjazd do Świlczy
miał charakter wizyty w rodzinnych stronach, skąd wywodzą ród jego przodkowie.
Wizyta w Świlczy składała się z dwóch zasadniczych cześć. Pierwszą stanowiła msza św. i patriotyczna
ceremonia złożenia kwiatów przed tablicą upamiętniającą bohatera wojny polsko-bolszewickiej, kpt. Franciszka
Wątrobę. Wojskową asystę zapewnili strzelcy z plutonu Bratkowice. Druga część to spotkanie Andrzeja Nowaka
ze świlczanami i przybyłymi gośćmi oraz wykład profesora pt. „Jak pokochać polską historię”. Miał on charakter
bardzo osobisty. Zaczął się swoistym świadectwem wybitego profesora historii, dotyczącym młodzieńczej drogi
do ukochania Polski i jej dziejów. Było w nim wiele elementów charakterystycznych dla tradycyjnie polskich
domów i rodzin. Szczególnie ważna jawi się postać ojca, Antoniego Nowaka, który urodził i wychował się w Świlczy, gdzie ród Nowaków jest zasiedziały przynajmniej od XVII wieku. Przodkowie Profesora należeli do zamożnej
i zacnej chłopskiej rodziny. Prezentowali tradycyjny i głęboko wyryty w sercu patriotyzm. Z rodziny tej wyszło
wielu bohaterskich obrońców Ojczyzny, żołnierzy i bojowników niepodległości. Ojciec Profesora, choć w powojennych czasach musiał emigrować do Krakowa, aby tam realizować naukę i pracę (tam też założył rodzinę
i spędził drugą cześć życia) tęsknotą i myślami często powracał do „kraju lat dziecinnych”. W duchu tej miłości
wychował też syna. Andrzej Nowak, urodzony już w królewskim mieście Krakowie, nigdy nie zapomniał o swoich
korzeniach z podrzeszowskiej wsi. I tak droga od małej ojczyzny do wielkiej - narodowej; od historii własnej
rodziny i rodu do dziejów Polski, stała się integralną częścią życiowej i naukowej drogi cenionego w świecie nauki
Profesora i wielkiego Patrioty. Był to punkt wyjścia i punkt odniesienia, wokół którego zbudowany został niesamowity potencjał wiedzy, doświadczenia i niezwykle twórczego naukowego warsztatu.
Profesor Andrzej Nowak podzielił się z uczestnikami spotkania w Świlczy spostrzeżeniami dotyczącymi
przeszłości i teraźniejszości Polski. Podkreślił mocne strony naszej narodowej tradycji i kultury. Wskazał wady
i narodowe przywary, które popełniają zarówno wielcy, jak i zwykli Polacy. Przedstawił również prognozy na
przyszłość - jakie wyciągać wnioski i jak należy dalej współtworzyć historię, aby bez kompleksów i bez obaw
budować mocną pozycję Polski w Europie i w Świecie.
Historyczna wizyta w Świlczy i wykład prof. dr. hab. Andrzeja Nowaka spotkały się z dużym zainteresowaniem i gorącym przyjęciem ze strony uczestników. Licznie przybyli świlczanie i goście z dużym zaciekawienie
wsłuchiwali się w głębokie i trafne słowa wykładowcy. Świadczyły o tym także pytania i żywy udział w podsumowującej dyskusji. Na zakończenie spotkania profesor Andrzej Nowak znalazł też czas na podpisanie swoich
książek, które przynieśli z sobą uczestnicy wykładu.
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