
 
 

 OD REDAKCJI  
echy, postawy, przymioty charakteru mające istotny wpływ na dobre funkcjono-
wanie człowieka w środowisku społecznym były i są przedmiotem uwagi filozo-

fów, pisarzy, moralistów, pedagogów, kapłanów.  
 W ten przedświąteczny czas refleksji nad Ŝyciem, mijającym czasem i szczę-
ściem przedstawiamy anonimowy tekst z 1640r. znaleziony w starym kościele św. 
Pawła w Baltimore, który ówczesnym ludziom dawał receptę na szczęśliwe Ŝycie w 
społeczności. Naszym zdaniem rady te są aktualne nawet dzisiaj. 
� Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech, i pamiętaj, jaki spokój moŜna zna-

leźć w ciszy. 
� O ile to moŜliwe, bez wyrzekania się siebie, bądź na dobrej stopie ze wszystkimi. 
� Wypowiadaj swoją prawdę jasno i spokojnie, wysłuchaj innych, nawet tępych i 

nieświadomych, oni teŜ mają swoją opowieść. 
� Unikaj głośnych i napastliwych, są udręką ducha. 
� Porównując się do innych moŜesz stać się próŜny lub zgorzkniały, bowiem zaw-

sze znajdziesz lepszych i gorszych od siebie. 
� Niech Twoje osiągnięcia zarówno jak plany, będą dla Ciebie źródłem radości. 
� Wykonuj swoją pracę z sercem, jakkolwiek byłaby skromna, ją jedynie posiadasz 

w zmiennych kolejach losu. 
� Bądź ostroŜny w interesach, na świecie bowiem pełno oszustwa. 
� Niech Ci to jednak nie zasłoni prawdziwej cnoty. Wielu ludzi dąŜy do wzniosłych 

ideałów i wszędzie Ŝycie jest pełne heroizmu. 
� Bądź sobą, zwłaszcza nie udawaj uczucia, ani teŜ nie podchodź cynicznie do 

miłości, albowiem wobec oschłości i rozczarowań ona jest wieczna jak trawa. 
� Przyjm spokojnie co Ci lata doradzają, z wdziękiem wyrzekając się spraw młodo-
ści. 

� Rozwijaj siłę ducha, aby mogła Cię osłonić w nagłym nieszczęściu. 
� Nie dręcz się tworami wyobraźni, wiele obaw rodzi się ze znuŜenia i samotności. 
� Pamiętaj o zdrowej dyscyplinie, bądź dla siebie łagodnym. 
� Jesteś dzieckiem wszechświata nie mniej niŜ drzewa i gwiazdy. 
� Masz prawo być tutaj i czy jest to dla ciebie jasne, czy nie, wszechświat bez wąt-

pienia jest na dobrej drodze. 
� Tak więc Ŝyj w zgodzie z Bogiem, czymkolwiek On Ci się wydaje, czymkolwiek się 

trudnisz i jakiekolwiek są Twoje pragnienia. 
� Przy całej złudności i znoju, rozwianych marzeniach, jest to piękny świat. 
� Bądź uwaŜny, dąŜ do szczęścia. 

Podziwiaj ąc ekologiczne podej ście 
naszych przodków do Ŝycia  

Ŝyczymy Pa ństwu do siego Roku! 
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Szanuj przeszłość, przyszłość 
oddaj Bogu 

Uczciwie pracuj na rodzinnym 
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Co Pani zdaniem zadecydowało, Ŝe 
jako jedna z najmłodszych radnych 
i jedna z dwóch kobiet  w Radzie 
została Pani wybrana Przewodni-
czącą Rady Gminy Brzostek. 
 Myślę, Ŝe moja apolityczność, spo-
sób bycia, wykształcenie, dotychcza-
sowa praca w szkole i praca społecz-
na odpowiadały wszystkim radnym. 
Czy byli oni zadowoleni z Pani pra-
cy w radzie?  
 Tak, wójt, sołtysi, radni chwalili 
mnie za sposób prowadzenia sesji 
oraz rzeczowe załatwianie spraw. 
Starałam się dobrze przygotowywać 
do kaŜdej sesji, a moje ukończone 
Podyplomowe Studia z historii pozwa-
lały mi na lepsze rozumienie demokra-
tycznych procesów zachodzących w 
naszym kraju. 
Jako jeden z powodów Pani odwo-
łania podano stronniczo ść. Z moich 
obserwacji wynika jednak zupełnie 
coś innego. Zawsze wydawało mi 
się, Ŝe prowadz ąc sesje nie wyra Ŝa-
ła Pani swoich opinii, nie zajmowała 
zdecydowanego stanowiska po 
okre ślonej stronie co w efekcie 
pozwalało na manipulowanie nie-
świadomymi swojej roli radnymi. 
 Jako przewodnicząca musiałam 
czuwać nad przestrzeganiem prawa. 
WaŜyłam racje wszystkich, tak więk-
szości jak i mniejszości. W kaŜdym 
głosowaniu musiałam podejmować 
decyzje zgodne ze swoim sumie-
niem. Na moje podniesienie ręki 
patrzyli wszyscy. Dla tych którzy 
łamali zasady demokracji byłam 
niewygodna. Członkowie zarządu 
uznali to za stronniczość. Jak ktoś 
chce uderzyć psa zawsze znajdzie kij 
- to stare, ale i prawdziwe powiedze-
nie. 
Większo ść radnych to ludzie w 
wieku wi ęcej ni Ŝ średnim. W daw-
nym systemie sp ędzili aktywn ą 
zawodowo cz ęść swojego Ŝycia. 
Przystosowali si ę do Ŝycia pod 
nadzorem,  jedynie słusznym kie-
rownictwem i strachem przed wła-
dzą. Nie potrafi ą korzysta ć z wol-
ności a tym bardziej z demokracji, 
której wydaje si ę, Ŝe nie rozumiej ą. 
 To trafne stwierdzenia. Są to 22 
osoby o róŜnych charakterach i po-
glądach. Nie chcę wyraŜać swoich 
opinii, moŜe lepiej przyjść na sesję 
poobserwować i posłuchać. Gdyby w 
sesjach uczestniczyło więcej obywa-
teli trafniej mogliby wybierać swoich 
przedstawicieli w przyszłych wybo-
rach. 

Nie wszyscy radni i obywatele zdaj ą 
sobie spraw ę z nadrz ędno ści Rady 
Gminy nad organami wykonaw-
czymi jakimi s ą zarząd i wójt. W 
czym przejawia si ę to, Ŝe Rada i jej 
Przewodnicz ący jest organem nad-
rzędnym? 
 Rada jest organem prawodawczym, 
stanowi obowiązujące na terenie gmi-
ny prawo przez podejmowanie uchwał. 
Ona teŜ zatwierdza budŜet gminy, 
sprawuje równieŜ funkcje kontrolne. 
Przewodniczący zaś organizuje pracę 
Rady i jego biura, w imieniu Rady jest 
pracodawcą wójta - podpisuje mu 
angaŜ, delegacje, udziela urlopu i 
 przyznaje nagrody. Sprawdza ade-
kwatność uchwał z wolą Rady oraz 
obowiązującym prawem. Przewodni-
czy obradom, zatwierdza porządek 
sesji, zaprasza gości, czuwa nad tym 
aby radni mogli przedstawić i załatwić 
problemy swoich wyborców. Jest 
odpowiedzialny za przepływ informa-
cji: wyborcy - urząd - wojewoda zgod-
nie z k.p.a. 
 Widać zatem, Ŝe przewodniczący 
winien znać obowiązujące przepisy 
prawa by mógł stać na straŜy prawo-
rządności i demokracji. 
Rozmawiamy przed wyborem no-
wego Przewodnicz ącego Rady. 
Czy Pani zdaniem ka Ŝdy kto spra-
wuje funkcj ę, która pochodzi z 
wyboru a szczególnie Przewodni-
czący Rady, podlega ć powinien 
ogólnie obowi ązującym normom 
etycznym, które pozwalaj ą mu by ć 
wiarygodnym? 
 Tak, poniewaŜ nieetyczne zacho-
wanie i naruszanie zasad powszech-
nie uznawanych za kanon  przyzwo-
itości moŜe przez krótki okres dawać 
korzyści i sprzyjać karierze, ale w 
dłuŜszym okresie czasu  zaowocuje 
to utratą zaufania u ludzi i w końco-
wym efekcie utratą elektoratu wy-
borczego. 
Wiele uwagi po święca si ę ocenie 
działalno ści wójta. Znaj ąc klika 
osób piastuj ących te stanowiska i 
oceniaj ąc efekty ich pracy, rozwój 
ich gmin mog ę stwierdzi ć, Ŝe wiele 
ich osi ągni ęć zaleŜy od osobowo-
ści tych osób.  
Sądzę, Ŝe są pewne cechy osobowo-
ści, które bezwzględnie powinien 
posiadać wójt gminy. Zaliczyłabym 
do nich: 
- bezinteresowność, czyli podejmo-

wanie decyzji z uwzględnieniem 
interesu publicznego, a nie rodziny i 
przyjaciół, 

- uczciwość, która moŜe przejawiać 
się np. w sterowaniu wysokością i 
sposobem wyznaczania dla siebie 
zarobków,  

- nieprzekupność-niezaciąganie zobo- 
wiązań wobec tych, którzy mogliby 
wpływać na wykonywanie obowiąz-
ków, 

- odpowiedzialność-ponoszenie kon-
sekwencji swoich czynów, poddawa-
nie się kontroli i weryfikacji, bo praw-
dziwie odpowiedzialnej demokra-
tycznej władzy powinno zaleŜeć aku-
rat na tym, by opozycja miała dostęp 
do wszystkich informacji z pierwszej 
ręki, wtedy władza jest wiarygodna i 
moŜe liczyć na pełną społeczną ak-
ceptację. 

Wróćmy do rady. Wielu ludzi ob-
serwuj ących Ŝycie gminy oburzaj ą 
działania niektórych radnych pro-
wadzone w celu osi ągania dodat-
kowych korzy ści z piastowania 
mandatu radnego. 
 Tak, to moŜna wyraźnie zaobser-
wować poniewaŜ niektórzy przekro-
czyli wszelkie granice przyzwoitości. 
Przy obejmowaniu funkcji radnego 
interes społeczny trzeba przedłoŜyć 
nad własne korzyści. Jak jednak widać 
znaczna część radnych pomyliła ko-
lejność, więc nie dziw, Ŝe ludzi to 
oburza. 
Wydaje si ę, Ŝe takiemu stanowi 
rzeczy sprzyja skupienie całej 
władzy prawodawczej, wykonaw-
czej i kontrolnej w r ękach jednej  
zamkni ętej grupy. Trudno bowiem 
wyobrazi ć sobie, Ŝe radny-wójt 
będzie kontrolował wójta-radnego, 
tak samo jest ze wszystkimi rad-
nymi-członkami zarz ądu. Nie 
wspomn ę juŜ o Komisji Rewizyj-
nej, której odwołanie i powołanie 
tej obecnej jest kpin ą z demokra-
cji. 
 Tak, to bardzo zły układ, bowiem 
w oczach wyborców władza staje się 
cyniczna, czuje się i jest bezkarna, a 
to juŜ tylko jeden krok do korupcji. 
I do pieniędzy. 
 Niestety, pieniądz zniewala ludzi, 
ale tylko tych, którym brak jasnego 
systemu wartości. Mój zbudowany 
jest na Dekalogu, dlatego nigdy w 
Ŝyciu nie miałam wątpliwości, co 
powinno być na pierwszym miejscu. 
Ale znam takich, którzy są zniewoleni 
i pieniądzem starają się zniewolić 
innych. Całą energię skierowano na 
brudną politykę i walkę o stołki. Dla-
tego teŜ po prawie 7 latach działania 
naszego lokalnego samorządu po-
kaźny elektorat rolników, pracowni-
ków i inteligencji stracił zaufanie do 
rzetelności działania władz. 
Co według Pani decyduje o powo-
dzeniu w kierowaniu gmin ą? 
 Przede wszystkim jasna koncep-
cja rozwoju gminy. Takiej niestety nie

WaŜyłam wszystkie racje...  

Z byłą Przewodnicz ącą Rady Gminy w Brzostku  
Marią Przebiędą rozmawiała U. Wojnarowska 
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było i nie ma. Nie wiemy dokąd zmie-
rzamy. Zrobi się dziura w drodze to się 
załata, a jak się nie zrobi to pieniądze 
przeznacza się na podwyŜkę płac.
 Pomocna będzie równieŜ przejrzy-
stość i czytelność działań władz samo-
rządowych. Rządzący powinni poka-
zać, Ŝe nic nie mają do ukrycia, Ŝe są 
otwarci. Powinni posiąść umiejętność 
prowadzenia dialogu z kaŜdym czło-
wiekiem. 
Co si ę jednak dzieje gdy osoby, 
które sprawuj ą władz ę nie potrafi ą 
demokratycznie rozwi ązywać kon-
fliktów? 
 Aby rozwiązywać konflikty naleŜy 
posiąść sztukę dyplomacji. Łatwiej, 
choć nie uczciwiej, wykorzystywać 
konflikty do załatwiania własnych 
spraw według starej zasady - dziel i 
rządź. Tacy ludzie panicznie boją się 
rozmawiać. Dobrze wiedzą, Ŝe opozy-
cja zawsze wykaŜe im fałsz. Lepiej od 
razu nazwać adwersarza - „oszołom, 
oszust, łobuz, siewca nienawiści” itp. 
Gdy bowiem nie mogą sprostać czy-
jejś mądrości, gdy brak im argumen-
tów w dyskusji wówczas przypinają, 

rozmówcy róŜne łatki. Ostatnio modne 
jest teŜ u niektórych przysłanianie 
swojego nieetycznego postępowania 
zasadami chrześcijańskimi. Demokra-
cja natomiast polega na dialogu i 
osiąganiu kompromisu, a nie na nisz-
czeniu opozycjonistów. 
Czym w takich układach jest bud Ŝet 
gminy? 
 Często traktowany jest jak maszyn-
ka do pompowania publicznych pie-
niędzy tam, gdzie odpowiada to party-
kularnym interesom pojedynczych 
osób i interesom reprezentowanej 
przez nich partii. Jest to równieŜ nie-
zawodny instrument uzaleŜniania ludzi 
od władzy. 
Czy w takim razie stosowana zasa-
da - „pro ś i zno ś” jest zdrowa?  
 Według mnie jest to metoda nie-
zdrowa i haniebna. Trzymanie ręki na 
budŜecie (bez perspektywicznego 
planu) pozwala na co dzień, jednych 
karać za brak „pokory”, innych nagra-
dzać za słuŜalczość, jeszcze innych 
kusić, a pozostałym blokować inicja-
tywy. Pozwala równieŜ uzaleŜnić ludzi 
od władzy i stawiać bezbronnych w 

sytuacji, Ŝe muszą tak tańczyć jak im 
władza zagra. Jednym zdaniem za-
sada ta deprawuje jednych i okrada 
innych. 
Z naszej rozmowy wynika, Ŝe juŜ 
najwy Ŝszy czas aby wyborcy uzmy-
słowili sobie, Ŝe codziennie Zarz ąd 
Gminy wydaje nasze pieni ądze, Ŝe 
jest sług ą a nie panem i zaczn ą go 
kontrolowa ć i rozlicza ć. 
 Myślę, Ŝe tak. Powinni to robić, 
mają do tego pełne prawo, poniewaŜ 
to Wyborcy są pracodawcami Zarządu 
i innych pracowników Urzędu Gminy. 
Dziękuj ąc za rozmow ę mam nadzie-
ję, Ŝe jeszcze nie raz porozmawia-
my o problemach naszej gminy np. 
o organizacji o światy w naszej gmi-
nie. Teraz kiedy jest Pani „tylko” 
radn ą nikt nie oskar Ŝy Pani ą o 
stronniczo ść w formułowaniu opi-
nii. 
 Ja równieŜ dziękuję za rozmowę i 
umoŜliwienie mi wypowiedzenia choć 
kilku moich spostrzeŜeń. 
 

 

Zamienił stryjek 
Siekierk ę na ...! 

olejna sesja Rady Gminy odbyła 
się 26 listopada 1996r., tym razem 

w Remizie OSP w Siedliskach Bo-
gusz. Program przewidywał 14 punk-
tów. Najistotniejszy wydawał się wy-
bór Przewodniczącego Rady Gminy. 
Na kandydowanie zgodził się tylko 
Franciszek Zastawny, którego kandy-
daturę zgłosił oczywiście wójt J. 
Chmura. W swoim uzasadnieniu mó-
wił, Ŝe robi to dlatego „Ŝeby na radzie 
decydowali radni...” (sic!). Po głoso-
waniu (13 głosów - za, 8 - przeciw) 
nowy przewodniczący stwierdził 
„...mnie to juŜ niepotrzebne na starsze 
lata”, ale był wyraźnie zadowolony. 
 Znamienny jest fakt, Ŝe Ŝaden rad-
ny nie wyraził chęci piastowania funk-
cji zastępcy przewodniczącego. 
Świadczy to wyraźnie o sposobie 
funkcjonowania rady i braku wiary u 
radnych, Ŝe w tej radzie Przewodni-
czący czy jego Zastępca cokolwiek 
znaczy. Te wydarzenia potwierdzają 
wypowiedzianą nieraz na sesji opinię 
o zniewoleniu i podporządkowaniu 
rady innemu, nieformalnemu ośrod-
kowi władzy. Ustawa o samorządzie 
terytorialnym przewiduje 2 zastępców 

przewodniczącego.  
 Bez oporów radni 
podjęli uchwałę w 
sprawie uchylenia 

uchwały z dnia 12.06.1996r. w spra-
wie zmiany statutu gminy Brzostek 
dotyczącej utworzenia Konwentu 
Rady. Uchwała ta została zausterko-
wana przez Wojewodę Tarnowskiego. 
Biuro jego radców prawnych stwier-
dziło, Ŝe powołanie Konwentu jest 
niezgodne z obowiązującym prawem. 
(W 21 numerze „Wiadomości Brzo-
steckich” zamieszczono opinię wartą 
przypomnienia: „Największą gafą 
prawniczą był projekt regulaminu 
Konwentu Rady. Nic teŜ dziwnego, Ŝe 
nikt nie chciał się przyznać do jego 
autorstwa”. CzyŜbyśmy byli lepszymi 
prawnikami niŜ osoba, która bierze za 
to pieniądze?!) - przypis red. Dla 
przypomnienia - Konwent powołano 
na wniosek radnego W. Ramuta w celu 
„utrwalania demokracji”. Później na 
wniosek tego nieprawnego organu 
odwołano poprzednią Przewodniczącą 
Rady Gminy. Pani radca tłumaczyła 
się z pozytywnego zaopiniowania 
uchwały o powołaniu Konwentu 
stwierdzeniem - „myślałam, Ŝe uchwa-
ła o Konwencie jest dobra”. W tym 
wypadku potrzebna była jednak wie-
dza, a nie tylko myśl. 
 Uchwała o zmianach w budŜecie 
nie dotarła do rąk radnych, co nie 
przeszkodziło w jej podjęciu. Omó-

wienie tych zmian nie było z tego  
powodu moŜliwe. Pani Skarbnik obie-
cała, Ŝe taka sytuacja się juŜ nie po-
wtórzy i w przyszłości radni będą 
otrzymywać materiały z 7 dniowym 
wyprzedzeniem, co jest wymagane 
przez prawo. Podczas czytania uchwa-
ły salę obrad opuścili członkowie 
Zarządu i jego Przewodniczący. Pani 
Skarbnik starała się ich usprawiedli-
wić tym, Ŝe projekt jest im znany z 
posiedzenia Zarządu - wynik dyskusji 
i głosowania zapewne teŜ. 
 Podjęto uchwałę w sprawie przy-
stąpienia Gminy Brzostek do Fundacji 
Gminy Dębica. Siedziba Fundacji 
prawdopodobnie będzie w śyrakowie. 
Wkład pienięŜny do końca 1996r. 
wynosi 100 mln starych zł. Radni 
rolnicy pytali wójta dlaczego wszystko 
odpycha od siebie. Czas moŜe pomy-
śleć o własnym środowisku, o gieł-
dzie, o zbycie płodów rolnych, o no-
wych, stałych miejscach pracy. Pytali - 
Kto pojedzie z toną ziemniaków do 
śyrakowa? W tym punkcie obrad 
sekretarz Urzędu Gminy wypracował 
nowy sposób udzielania sobie głosu - 
najzwyczajniej klaskał w ręce i mówił. 
CzyŜby pomylił sesję w remizie z 
zabawą taneczną? 
 Zaciągnięto równieŜ kredyt w wy-
sokości 4 miliardów starych zł na 
poprawę infrastruktury gminy. Spłata 
kredytu została rozłoŜona na 5 lat. 

(...)

K 

Z prac Rady Gminy  
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Spacerkiem po cmentarzu brzosteckim  
istopad jest miesiącem szczegól-
nej zadumy i refleksji - to święto 1 
listopada; Wszystkich Świętych - 

sprawia ów nastrój. Na tę okoliczność 
zaprosiłam do rozmowy Księdza Pro-
boszcza Czesława Szewczyka. 
Odwiedziłam ju Ŝ róŜne cmentarze. 
Są piękne, zadbane, czyste. Jest 
wiele zabytkowych grobowców, 
zadbanych; wr ęcz otoczonych 
czci ą. Na niektórych człowiek czuje 
się jak w ukwieconym parku gdzie 
chce si ę przebywa ć, spacerowa ć, 
modli ć. Jak widzi Ks. Proboszcz 
nasz brzostecki cmentarz w kon-
tekście innych? 
 Trzeba podkreślić piękne połoŜenie 
cmentarza brzosteckiego. Usytuowany 
jest na wzniesieniu otoczonym starym 
drzewostanem. W środku cmentarza 
wznosi się piękna, barokowa kaplica. 
Przez cały cmentarz wiodą utwardzo-
ne alejki. 
Zwykle na cmentarzu s ą alejki z 
zabytkowymi grobowcami. A u 
nas?  
 Na naszym cmentarzu jest parę 
starych grobowców, rozrzuconych tu i 
tam. Większość jednak z nich jest 
zapuszczona, wiele juŜ padło w ruinę. 
Kto powinien si ę nimi zaj ąć, skoro 
wszystko wskazuje na to, Ŝe po-
tomkowie ju Ŝ nie Ŝyją? 
 Ten problem byłby rozwiązany 
gdyby cmentarz przeszedł pod zarząd 
komunalny. Niejednokrotnie podkre-
ślałem, Ŝe tak jest w całym cywilizo-
wanym świecie. I tak będzie w naszej 
gminie, szkoda, Ŝe z opóźnieniem. 
Tak - ale wła ściwie cmentarz jest 
parafialny?  
 Właściwie po Soborze Watykań-
skim II cmentarze stały się miejscem 
spoczynku, na którym podkreślono 
braterstwo wszystkich ludzi bez 
względu na wyznanie. Na cmenta-
rzach zaczęło się grzebać wszystkich 

zmarłych. Tym samym cmentarz za-
tracił status parafialnego. Stał się po 
prostu komunalnym. Tylko nie wszy-
scy to rozumieją albo nie chcą zrozu-
mieć. 
Wiele ju Ŝ Ksi ądz zrobił na naszym 
cmentarzu; remont kaplicy, alejki, 
rozbiórka starej „kostnicy”, prze-
cinka starych, spróchniałych drzew. 
Co jeszcze zamierza Ksi ądz robi ć? 
 Rozpoczęła się inwentaryzacja czyli 
wyrys dokładnej mapy cmentarza z 
naniesieniem wszystkich grobów. 
Drugi problem to ogrodzenie cmenta-
rza. Była mowa o ogrodzeniu Ŝywopło-
tem - ja jednak widzę potrzebę trwałe-
go ogrodzenia. Mam nawet konkretny 
pomysł i juŜ przywiozłem formę na 
słupy betonowe. 
Kto miałby to zrobi ć? 
 Jest to do zrobienia wspólnymi 
siłami Parafii z Urzędem Gminy. Po-
czyniłem rozmowę z niektórymi pra-
cownikami Urzędu Gminy proponując 
następujące rozwiązanie. Urząd Gmi-
ny  zapewniłby materiał budowlany 
(cement, Ŝwir, płaskownik) a Parafia 
podjęłaby się wykonać dzieło do koń-
ca. MoŜna teŜ przyjąć inny wariant, a 
mianowicie: Urząd Gminy wykonuje 
prace ludźmi z grupy interwencyjnej, a 
koszty pokrywamy wspólnie. 
Wspomniałam na pocz ątku, Ŝe inne 
cmentarze s ą zadbane nasz jednak 
odbiega od tych wzorców, zaro śnię-
ta trawa, brak kontenerów na śmie-
ci, brak wody bie Ŝącej, wszystko to 
utrudnia utrzymanie porz ądku i 
czysto ści na tym miejscu wieczne-
go spoczynku. 
 Jesienią 1994r. na moją prośbę 
spotkałem się z wójtem J. Chmurą i 
sołtysami i tu zostały ustalone jakby 
pewne zadania. Miały być zakupione 3 
kontenery na cmentarz. O ile mi wia-
domo do tej pory nie zostały zakupio-
ne. Wierzę jednak, mam nadzieję, Ŝe 

uda się je kupić przez sołtysów naszej 
parafii. JeŜeli chodzi o koszenie trawy 
na cmentarzu zwróciłem się z pismem 
do Urzędu Gminy by przy koszeniu 
trawy z grobów wojskowych zechcieli 
kosić cmentarz - wspólny cmentarz - 
skończyło się na piśmie. 
Do utrzymania porz ądku i czysto ści 
na cmentarzu potrzebna jest bez-
wzgl ędnie woda. Pami ętam, Ŝe 
Ksi ądz z ambony zwracał si ę z tym 
problemem. 
 Tak, prosiłem publicznie i osobiście 
rozmawiałem z przedstawicielami firm 
i z prywatnymi osobami. Bardzo mi 
przykro, Ŝe nie udało się ich zmobili-
zować do pracy. Woda bardzo jest 
potrzebna na cmentarzu. MoŜe teraz - 
jesienią zostaną wykonane te prace. 
Co podpowiedziałby Ks. Proboszcz 
parafianom aby upi ękni ć mogiły 
swoich przodków? 
 Trzeba by posadzić więcej roślin 
ozdobnych przy grobowcach, wzdłuŜ 
alejek tzw. skalniaków. Widzimy po-
trzebę otwarcia „szkółki” z krzewami 
ozdobnymi, aby kupić je na miejscu. 
Listopad jest miesi ącem zmarłych...  
 To daje okazję do większej troski o 
groby, częstszego odwiedzania mogił 
swoich bliskich - a przede wszystkim 
do modlitwy. 
Dziękuj ę Ksi ędzu za rozmow ę. Wie-
rzę, Ŝe ta rozmowa stanie si ę przy-
czynkiem do wi ększej troski na-
szych władz lokalnych, jak równie Ŝ 
nas samych do miejsca wiecznego 
spoczynku. To przecie Ŝ my Polacy 
lubimy stawia ć pomniki, szkoda, Ŝe 
nie potrafimy tak jak inne społecz-
ności lokalne dba ć o nasz cmen-
tarz. A przecie Ŝ jest powiedzenie! 
„Oprowad ź mnie po cmentarzu, a 
powiem ci jak kochasz rodow ą 
przeszło ść”  

rozmawiała Z. Rogala  

 

„Towarzystwu Miłośników Ziemi Brzosteckiej - 
dla Waszej biblioteki - Miłośnik Waszej Ziemi 
Marcin Gołąb Kraków 12 X  96r.” 

ak brzmi dedykacja na zbiorze wierszy poda-
rowanym Towarzystwu przez autora. W notce 

biograficznej czytamy Marcin Gołąb - ur. 9.XI. 
1926r. w Wadowicach, lekarz specjalista cho-
rób wewnętrznych. Autor trzech tomów wierszy, 
zdobywca wysokich miejsc na konkursach 
wierszy m.in. na Festiwalu Folkloru Ziem 
Górskich w Zakopanem. Nie znane są nam 
związki autora z naszą okolicą, a Ŝe takie istnieją 
świadczą wiersze pisane w Brzostku czy Skuro-
wej. Mamy nadzieję, Ŝe ktoś z czytelników 
uzupełni nasze wiadomości.  
 

Drzewo 
bardziej pogrzebane 
niŜ wczoraj - 

odrodzenia nie mając 
na wieczność powalone 

wyŜej niŜ Ŝurawie 
Wiatr mojego drewna 

 
Brzostek 01. 11. 82 

 
Zawołajcie makol ągwy  

moŜe trawy skoszą na poŜytek - 
    co ze mnie będą zwozić co roku 

   moŜe zostawią ptakom 
 

Brzostek 01. 11. 86 
 

Pluskania  

roztańczyła rzeka wiklinę 
w bełkocie nijakie pomruki 

Ŝe trzeba kołem trwać w płocie 
zwyczajnie w ciał obrocie 
po jakieś licho 

 zawiłe to - ona wie jak bardzo 
 proste - wie na ile 

 i ubywa co się wyznaczyło 
 śni co się nie śniło: 

 szemranie półtonów 
 ryb cmokanie 
 wyciekanie przez sito - - 

Skurowa 
nad brzegiem Wisłoki 14. 7. 85

L 

Widzieć czasWidzieć czasWidzieć czasWidzieć czas    

TTTT    



WIADOMOŚCI  BRZOSTECKIE 5 

    O wielkich Polakach przypomO wielkich Polakach przypomO wielkich Polakach przypomO wielkich Polakach przypomiiiinamy namy namy namy 
sobie zwykle z okazji rocznic ich ursobie zwykle z okazji rocznic ich ursobie zwykle z okazji rocznic ich ursobie zwykle z okazji rocznic ich uroooodzin dzin dzin dzin 
lub śmierci. Dla wielu z nas są juŜ dzisiaj lub śmierci. Dla wielu z nas są juŜ dzisiaj lub śmierci. Dla wielu z nas są juŜ dzisiaj lub śmierci. Dla wielu z nas są juŜ dzisiaj 
znani tylko z nznani tylko z nznani tylko z nznani tylko z nazw ulic, szkół czy banazw ulic, szkół czy banazw ulic, szkół czy banazw ulic, szkół czy bank-k-k-k-
notów. Pamiętamy co najwyŜej ich wienotów. Pamiętamy co najwyŜej ich wienotów. Pamiętamy co najwyŜej ich wienotów. Pamiętamy co najwyŜej ich wiel-l-l-l-
kie czyny nie myśląc o nich jako o lkie czyny nie myśląc o nich jako o lkie czyny nie myśląc o nich jako o lkie czyny nie myśląc o nich jako o lu-u-u-u-
dziach z krwi i kości. 250 rocznica urdziach z krwi i kości. 250 rocznica urdziach z krwi i kości. 250 rocznica urdziach z krwi i kości. 250 rocznica uro-o-o-o-
dzin Naczelndzin Naczelndzin Naczelndzin Naczelniiiika powstania z 1794 roku ka powstania z 1794 roku ka powstania z 1794 roku ka powstania z 1794 roku 
posłuŜyła nam do przedstawienia TadposłuŜyła nam do przedstawienia TadposłuŜyła nam do przedstawienia TadposłuŜyła nam do przedstawienia Tade-e-e-e-
usza Kościuszki jego problemów i cusza Kościuszki jego problemów i cusza Kościuszki jego problemów i cusza Kościuszki jego problemów i co-o-o-o-
dziennych dziennych dziennych dziennych kłopkłopkłopkłopooootów. tów. tów. tów.     

ył rok 1786. We wsi Siechnowicze, poło-
Ŝonej w pobliŜu Brześcia Litewskiego, 

gospodarował dziwny szlachcic. Choć skończył 
właśnie czterdzieści lat, Ŝył samotnie i nie 
szukał Ŝony. Okoliczne dobra naleŜały do jego 
rodziny od czasów Zygmunta Starego, jednak 
nigdy nie widziano tu takich  porządków.  
Chłopi odrabiali pańszczyznę tylko przez dwa 
dni w tygodniu, a ich Ŝony i córki zostały 
zwolnione od wszelkich prac we dworze. Wiej-
skie dzieci uczono czytania i pisania, biedni i 
chorzy  znajdowali opiekę. 
 Właściciele pobliskich majątków krzywiliby  
się pewnie na te nowości, ale pan Tadeusz 
Kościuszko cieszył się wielkim szacunkiem. 
Ledwie rok wcześniej wrócił z Ameryki, gdzie 
okrył się sławą. Jerzy Waszyngton mianował go 
generałem brygady, a amerykański Kongres w 
uznaniu dla „długich, wiernych i bardzo cen-
nych zasług” przyznał mu kwotę ponad dwuna-
stu tysięcy dolarów. 
 Jeśli się czemuś w Siechnowiczach dziwio-
no, to tylko temu, Ŝe tak wybitny oficer, czło-
wiek znany w świecie, po powrocie do Polski 
zaszył się na prowincji. 
 Urodził się w roku 1746. na chrzcie dano 
mu imię Andrzej Tadeusz Bonawentura. UŜywał 
drugiego z tych imion i pod nim przeszedł do 
historii. Był najmłodszym z czworga dzieci 
średnio zamoŜnego szlachcica, Ludwika Tade-
usza Kościuszki i Tekli z Ratomskich. Miał 
dwanaście lat, gdy zmarł jego ojciec. Wdowa 
została z dwiema nieletnimi córkami i dwoma 
synami, których trzeba było kształcić. Okazała 
się niewiastą energiczną, nie musiała korzystać 
z pomocy krewnych. Bardzo troszczyła się o 
Tadeusza - chłopca uczuciowego, obdarzonego 
talentem do rysunków, malarstwa i matematyki. 
 Uczył się w połoŜonym nie opodal Pińska 
kolegium lubieszowskim, prowadzonym przez 
ojców pijarów. W roku 1765 został studentem 
utworzonej właśnie Szkoły Rycerskiej, zwanej 
Korpusem Kadetów. Kształcono w niej nie tylko 
przyszłych oficerów, ale i oświeconych obywa-
teli, którzy mogliby udźwignąć dzieło reformo-
wania Rzeczpospolitej.  
 Zachowały się z tamtych lat zapiski dzie-

więtnastoletniego Tadeusza świadczące o pracy 
nad kształtowaniem swojej osobowości. 
 „Siebie samego zwycięŜaj - to największe 
zwycięstwo” - pisał w jednym z zeszytów. śeby 
odegnać senność i jak najdłuŜej pracować 
wieczorami, moczył nogi w misce z lodowatą 
wodą, a zasypiał ze sznurkiem przywiązanym do 
ręki i przeciągniętym przez drzwi. Palacz, który 
szedł o świcie do pracy, pociągał za sznurek i 
budził wytrwałego studenta. 
 Po ukończeniu szkoły z rąk króla otrzymał 

patent oficerski. Wkrótce potem wyruszył w 
podróŜ do ParyŜa. Zapisał się do Akademii 
Malarstwa i Rzeźby. śadna francuska uczelnia 
wojskowa nie przyjmowała cudzoziemców. 
Artystyczną uczelnię porzucił na rzecz studio-
wania matematyki, mechaniki i sztuki wojen-
nych fortyfikacji. 
 Po pięciu latach powrócił jako inŜynier 
wojskowy i kapitan korpusu kadetów, ale nie 
znalazł dla siebie zatrudnienia. Rzeczpospolita 
osłabiona pierwszym rozbiorem, wewnętrzną 
anarchią i wojennymi zniszczeniami, nie miała 
środków na utrzymanie armii. 
 Matka Tadeusza nie Ŝyła juŜ od kilku lat. 
Jego brat, Józef, zdołał przez ten czas roz-
trwonić rodzinny majątek. Dobra siechnowic-
kie obłoŜone były długami, przewyŜszającymi 
ich wartość. Tadeusz musiał opuścić majątek 
na jakiś czas i szukać jakiegokolwiek zajęcia. 
Został nauczycielem języka francuskiego 
panien Sosnowskich - córek potęŜnego 
magnata, który w roku 1775 był juŜ hetmanem 
polnym koronnym. Starsza z nich, Ludwika, 
Ŝywiła do swego nauczyciela romantyczne i 
odwzajemnione uczucia. Marzyła o tym, by 
zostać Ŝoną subtelnego, wykształconego 
oficera, męŜczyzny o ujmującym sposobie 
bycia i wielkim sercu. Hetman Sosnowski 
szybko połoŜył kres rojeniom zakochanych. 
Niemal przemocą wydał córkę za mąŜ za 
wojewodę kijowskiego, Stanisława Lubomir-
skiego. Zięć cieszył się najgorszą opinią 
hulaki i utracjusza, ale pochodził z właściwe-
go rodu. Biedny szlachcic nie miał tu czego 
szukać. Tadeusz pozostał wierny Ludwice do 
końca swoich dni. Ona teŜ nigdy o nim nie 
zapomniała. Przez całe Ŝycie czuwała nad 
„przyjacielem swojego serca”, pomagała mu i 
wysyłała dziesiątki listów. Nie umiała sprze-
ciwić się woli ojca, za co, jak sama wyznała - 
poniosła wystarczającą karę. On był z tych 
męŜczyzn, którzy kochają tylko raz. 
 Brutalnie odmówiono mu poślubienia 
ukochanej kobiety. Nie miał stałego zajęcia i 
dochodów, które pozwoliłyby mu wykupić 
ojcowiznę. W tej sytuacji postanowił wyruszyć 
w podróŜ za ocean. W Ameryce trwała wojna o 

niepodległość Stanów Zjednoczonych. 
 Do Filadelfii dotarł w roku 1776. Od razu 
zaofiarował swoje wojskowe umiejętności 
Jerzemu Waszyngtonowi. Walka amerykań-
skich kolonii z wszechmocnym brytyjskim 
imperium jawiła się polskiemu oficerowi jako 
narodziny nowego, demokratycznego świat. 
 Pozostał w Ameryce osiem lat. Walczył 
pod wodzą gen. Gatesa i gen. Greena. Zasły-
nął przede wszystkim jako prawdziwy geniusz 
wojennych fortyfikacji. W 1780 roku miano-

wano go głównym inŜynierem armii połu-
dniowej. Fortyfikacje, zbudowane pod jego 
kierunkiem, wielokrotnie uniemoŜliwiły 
wojskom angielskim sforsowanie amerykań-
skich twierdz. Kościuszko dowodził teŜ od-
działami powstańców, którzy zdobywali twier-
dze angielskie. 
 Powszechnie nazywano go „Wielkim 
Polakiem”. Generał Green uwaŜał Kościuszkę 
za jednego „z najuŜyteczniejszych i najmil-
szych towarzyszów broni, niezrównanego w 
gorliwości, czujności i staranności. Bardzo 
się wyróŜniał „bezprzykładną skromnością i 
zupełną nieświadomością, Ŝe dokonał czegoś 
niezwykłego; nigdy nie objawiał Ŝądań albo 
pretensji dla siebie samego; nigdy nie pomijał 
sposobności odznaczenia i zalecenia cudzych 
zasług”. 
 W osobowości Tadeusza Kościuszki, 
trafnie scharakteryzowanej przez gen. Greena, 
trzeba chyba szukać tajemnicy jego dalszych 
losów. W kaŜdej chwili gotów był słuŜyć 
pokrzywdzonym, zagroŜonym tyranią i utratą 
wolności. W roku 1792 stał się niekwestio-
nowanym przywódcą patriotów, zdecydowa-
nych za wszelką cenę przeciwstawić się agre-
sywnym dąŜeniom carycy Katarzyny. Męczyła 
go chwiejna polityka Stanisława Augusta, 
ospałe przygotowania wojenne. Marzył o 
wielkim  zrywie całego narodu. Wierzył, Ŝe 
pomimo dramatycznej sytuacji kraju, nie jest 
za późno na obronę niepodległości. 
 W dwa. lata później na krakowskim rynku 
Tadeusz Kościuszko składał przysięgę na 
wierność narodowi polskiemu. Pod jego 
wodzą wybuchło jedno z największych i 
zarazem  najbardziej dramatycznych powstań 
przeciw Rosji. Pomimo klęski pod Maciejowi-
cami, która zniweczyła nadzieje Polaków, 
Naczelnika otaczano kultem, naleŜnym boha-
terom. 
 On sam do końca Ŝycia nie zrezygnował z 
marzeń o wolności. Śnił o Polsce, która 
byłaby niepodległą republiką, gwarantującą 
wszystkim obywatelom równe prawa. Zmarł 
na emigracji w 1817 r. w gorzkim poczuciu, 
Ŝe dla zniewolonej ojczyzny nie widać Ŝadne-
go ratunku. 

TADEUSZ KOŚCIUSZKO  
250 rocznica urodzin  

BBBB    
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Powstanie Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej było próbą 
zwrócenia uwagi i pobudzenia aktywności społeczeństwa wokół spraw 
lokalnych oraz zapisania zachowania dziedzictwa historycznego okolic. 
Starania zmierzające do jego utworzenia zostały podjęte w 1983 r. 
Powstał wtedy Klub Miłośników Ziemi Brzosteckiej działający w ramach 
Gminnego Ośrodka Kultury. Na jego bazie 10 lipca 1988 r. odbyło się 
zebranie Komitetu ZałoŜycielskiego Towarzystwa. Jego przewodniczą-
cym został Bogdan Stanaszek inicjator i niezmordowany działacz Towa-
rzystwa. 29 sierpnia 1988 r. Towarzystwo zostało zarejestrowane. Nie-
przypadkowo utworzenie Towarzystwa przypadło w 80 rocznicę powsta-
nia Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej w Brzostku. Nasze Towarzystwo 
nawiązało do tamtej organizacji działającej na początku tego stulecia, a 
zajmującego się krzewieniem oświaty, zakładaniem bibliotek, organizo-
waniem obchodów świąt narodowych. 
 Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej działa na podstawie 
dwóch aktów prawnych: „Ustawy o stowarzyszeniach” i „Statutu Towa-
rzystwa”. Zgodnie ze statutem najwyŜszą władzą Towarzystwa jest Walne 
Zgromadzenie członków. W omawianym okresie odbyło się sześć wal-
nych zgromadzeń. W okresach między walnymi zgromadzeniami praca-
mi Towarzystwa kierował Zarząd. Uchwalał plany pracy, dysponował 
funduszami Towarzystwa, przyjmował nowych członków i wykonywał 
uchwały Walnego zgromadzenia. Cechą charakterystyczną naszego 
Towarzystwa jest niska średnia wieku wielu członków (poniŜej 35 lat). 
OdróŜnia nas to od wielu tego typu organizacji, do których naleŜą prze-
waŜnie ludzie w wieku emerytalnym. 
 W pierwszym okresie działalności TMZB czynnie uczestniczyło w 
obchodach świąt narodowych i rocznic. Spośród wielu podkreślenia 
godne są następujące uroczystości: 
1)W 70 rocznicę odzyskania niepodległości w 1988 r. zorganizowana 

zastała wieczornica w GOK. Przedstawiono odczyt „Ziemia Brzostecka 
w drodze do wolności” oraz montaŜ słowno-muzyczny. Późniejsze 
obchody miały juŜ charakter bardziej kameralny. 

2)19 sierpnia 1989 r. w rocznicę wybuchu II wojny światowej i 45 
rocznicę akcji „Burza” zorganizowano sesję naukową poświęconą dzia-
łalności ZWZ-AK w północnej części dawnego powiatu jasielskiego. 
Uczestniczyło w niej wielu dawnych Ŝołnierzy  AK i NOW. W czasie 
sesji przedstawiono referaty o działalności konspiracyjnej, wykonano 
okolicznościową wystawę fotograficzną. Podczas sesji podpisywano 
petycję do władz o zmianę napisu z 1952 r. na pomniku w Brzostku, 
który sławił „bojowników poległych w walce o wolność, lud i socja-
lizm”.  

3)Pod presją ciągłych starań 11 listopada 1989 r. odsłonięto uroczyście 
nową tablicę na pomniku. Uroczystość była połączona z apelem pole-
głych.  

4)3-maja 1990 roku przy odremontowanej kaplicy na Rynku brzosteckim 
odprawiona została Msza św. z okolicznościowym kazaniem. Oprawę 
artystyczną stanowiły występy chóru „Lutnia” z Pilzna i młodzieŜy 
szkolnej. Z utworzonego na tę okazję zespołu wokalnego specjalizują-
cego się w pieśniach patriotycznych i legionowych powstał później 
chór parafialny.  

Towarzystwo prowadziło teŜ działalność kulturalno-oświatową mającą na 
celu integrację członków. Zorganizowano kilka wycieczek turystyczno-
krajoznawczych. Corocznie organizowano wspólne wigilie, obchody 
Dnia Kobiet, ogniska. 
 Nasza organizacja zaznaczyła się teŜ w opiece nad zabytkami i ich 
dokumentacją. 
1)Towarzystwo podjęło kapitalny remont kaplicy św. Jana Nepomucena 

w Brzostku. Potrzebne fundusze zgromadziliśmy sprzedając cegiełki 
wśród mieszkańców. Pomoc okazała teŜ Polonia brzostecka z USA. W 
chwili obecnej zabytek jest ozdobą brzosteckiego rynku. 

2)Z inicjatywy TMZB wyremontowano XVIII w. kapliczkę na ul. Mickie-
wicza. 

3)Z naszej inicjatywy ulica 17 Stycznia została przemianowana na 11 
Listopada. 

 Wypada teŜ odnotować, Ŝe po wyborach do 
samorządu w 1990r. ówczesny Prezes Towa-
rzystwa, Wiesław Stanaszek został przewodni-
czącym Rady Gminy w Brzostku. 

 Przez cały czas współpracowaliśmy czynnie z dyrekcją brzosteckiej 
szkoły, Komitetem Obywatelskim, Oddziałem Parafialnym „Caritas” im. 
ks. J. Jałowego w Brzostku oraz w róŜny sposób z dyrektorami Gminne-
go Domu Kultury. 
 NajwaŜniejszą dziedziną działalności Towarzystwa i oczkiem w gło-
wie wszystkich jego członków była działalność wydawnicza. 
1)Pierwszymi wydawnictwami Towarzystwa były odbite na ksero statut 

Towarzystwa z informacją o jego powstaniu i krótką historią Brzostku 
oraz 60 sztuk odbitek „Dziejów miasta Brzostku” napisanych przez 
burmistrza Mariana Nałęcza Mysłowskiego w 1870r. 

2)Od września 1990r. wydawany jest wspólnie z Radą Gminy  dwumie-
sięcznik „Wiadomości Brzosteckie”. Od września 1993r. jako trzeci 
współwydawca przyłączyło się Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu. 
Inicjatorem powstania pisma i pierwszym jego redaktorem naczelnym 
był ks. B. Stanaszek, następnie ks. K. Tyburowski, potem p. W. Tybu-
rowski, a obecnie p. U. Wojnarowska. Warto zaznaczyć, Ŝe wszystkie 
w/w osoby to historycy, z wykształcenia, zainteresowania lub nauczy-
ciele historii. Do chwili obecnej ukazało się 23 numery pisma, mimo 
dwóch dość długich przerw w wydawaniu. Obecnie pismo ma charak-
ter społeczno- informacyjno-historyczny. Znacznej poprawie uległa 
szata graficzna i poziom „Wiadomości”. Od początku powstania pismo 
cieszy się duŜą popularnością o czym mogą świadczyć choćby rosnąca 
liczba osób współpracujących jak i szukających pomocy na swe bo-
lączki. Dziś „Wiadomości” są jedynym źródłem zaspokajającym głód 
lokalnych wiadomości i jedną z nielicznych niezaleŜnych gazet lokal-
nych. Po wycofaniu się Rady Gminy z finansowania gazety i Centrum 
Kultury z współpracy z nami, działalność wydawniczą prowadzi samo 
Towarzystwo. Druk gazety finansuje utworzony przy Towarzystwie 
Fundusz Wydawniczy, który tworzony jest ze środków społecznych. 

3)W sierpniu 1993r. ukazała się ksiąŜka ks. Bogdana Stanaszka „Brzo-
stek i okolice” wydana wspólnie z CKCziS w Brzostku. Wydano I tom 
„Rocznika Brzosteckiego”. 

4)W 1994 roku przypadał jubileusz 600 lecia nadania praw miejskich 
Małemu Brzostkowi. Z tej okazji ukazało się II wydanie ksiąŜki 
„Brzostek i okolice”, monografia ks. B. Stanaszka „Parafia Brzostek  
w latach 1918 - 1939” oraz II tom „Rocznika Brzosteckiego”. „Rocz-
niki” to klasyczne, historyczne czasopismo naukowe, w skład które-
go wchodzą artykuły, źródła, sprawozdania. Redaktorem Rocznika 
Brzosteckiego jest ks. B. Stanaszek. 

5)Obok publikacji ksiąŜkowych Towarzystwo wydało dwa foldery: 
„Brzostek” i „Polegli w cięŜkich walkach koło Brzostku w maju 1915 
roku” oraz dwa zestawy pocztówek ukazujących piękno krajobrazu 
okolic Brzostku, zabytki, cmentarze z I wojny światowej, okoliczne 
kapliczki. 

6)W bieŜącym roku ukaŜą się jeszcze następujące pozycje: reprint 
„Dziejów  miasta Brzostku” M. N. Mysłowskeigo z 1870r. oraz III 
poprawione wydanie  pozycji „Brzostek i okolice” z częścią koloro-
wych  zdjęć. W przyszłym roku planuje się wydanie III tomu „Rocz-
nika Brzosteckiego”. 

Przyglądając się działalności wydawniczej Towarzystwa trzeba pod-
kreślić ogromny wysiłek niewielkiej przecieŜ grupy osób oraz ogrom-
ny wkład pracy naukowej i organizacyjnej ks. Bogdana Stanaszka. 
Wsparcia finansowego udzielały Towarzystwu tylko władze samorzą-
dowe I kadencji. Obecnie nie mamy wsparcia ani organizacyjnego, ani 
finansowego ze strony władz. Obecne władze gminy zarówno Rada jak 
i Zarząd nie przywiązują wagi do kultury. Świadczyć moŜe o tym 
organizacja pracy Centrum Kultury w Brzostku, wycofanie się ze 
współpracy i finansowania gazety lokalnej czy zupełny brak zaintere-
sowania działalnością Towarzystwa. 
 W naszej gminie kultura zniknęła z pola widzenia samorządu, a 
Ŝywotność kultury  narodowej i regionu zaleŜy tylko od aktywności 
elity intelektualnej niewielkiego przecieŜ społeczeństwa naszej gminy. 

Wiesław Stanaszek

Historia, aktualny stan i problemy Historia, aktualny stan i problemy Historia, aktualny stan i problemy Historia, aktualny stan i problemy     
Towarzystwa Miłośników Ziemi BrzosteTowarzystwa Miłośników Ziemi BrzosteTowarzystwa Miłośników Ziemi BrzosteTowarzystwa Miłośników Ziemi Brzostecccckiejkiejkiejkiej 
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W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO 

Pan Wójt Gminy 
w Brzostku 

... proponuję ponowne rozwaŜenie projektu, który podejmowaliśmy wspól-
nie w 1992 r. tzn. utworzenie StraŜy Gminnej, ewentualnie wspólne wystą-
pienie do mieszkańców Rynku i okolicznych ulic, oraz właścicieli kiosków i 
sklepów tam usytuowanych, w sprawie zatrudnienia przez Urząd Gminy 
mojej firmy i o partycypowanie w kosztach jej utrzymania. 

 Marek Gadomski 
Prywatny detektyw 

Redakcja 
„Wiadomości Brzosteckich” 

 W nawiązaniu do mojego pisma w sprawie ochrony Rynku i okolicznych 
ulic informuję, Ŝe otrzymałem od Zarządu Gminy odpowiedź negatywną, gdyŜ 
brakuje środków finansowych na realizację przedstawionych przedsięwzięć. 
... Niestety mieszkańcy Brzostku z powodu braku pieniędzy nadal nie będą 
mogli wyjść wieczorem na Rynek bez obawy, Ŝe podejdzie pijany „menel” i 
„grzecznie poprosi o wsparcie” na butelkę taniego wina marki wino a właści-
ciele sklepów i kiosków nadal nie będą pewni czy zastaną rano w zamkach lub 
kłódkach zapałki lub rozbitą szybę ewentualnie okradzione swoje mienie.  
 Chciałbym przez Naszą gazetę zaapelować do mieszkańców Rynku i oko-
licznych ulic „weźmy sprawę naszego bezpieczeństwa w nasze ręce”. W 
ten sposób moŜemy pomóc równieŜ Policji, która nie ma na tyle sił i środ-
ków, Ŝeby cały czas dbać o ład i porządek w tym newralgicznym punkcie 
naszej gminy. Przy pełnym zaangaŜowaniu mieszkańców Rynku i ulic od 
niego odbiegających oraz właścicieli punktów handlowo-usługowych, 
koszt utrzymania firmy ochroniarskiej wynosiłby około 30 zł miesięcznie 
od jednego numeru czy punktu. Zainteresowanych powyŜszą propozycją 
proszę o kontakt z numerem 169 w Brzostku. 

 Marek Gadomski  
 Prywatny detektyw 

� � � 

ZA MAŁE ŚWIĘTO?!! 
zień Święta Niepodległości nie był w Brzostku inny niŜ wszystkie pozo-
stałe moŜe tylko rano nie było na Rynku  dojeŜdŜającej młodzieŜy. I 

tylko Kościół i brzostecka szkoła uczcili to święto. śadna flaga w barwach 
narodowych nie trzepotała tego dnia na terenie Brzostku. Pomijam te na bal-
konie Urzędu Gminy. 
 Nie było Ŝadnej oficjalnej uroczystości. A szkoda, czyŜby to było za małe 
święto na oficjalne uroczystości.  
 Tym razem nie sprawdziła się nowa, ponoć lepsza, Komisja Rewizyjna, 
która w swoim planie działania umieściła punkt o przygotowaniu obchodów 
Święta Niepodległości. Ciekawe czy na najbliŜszej sesji Rady Gminy padnie 
wniosek o jej odwołanie. 
 MoŜe warto uczyć się od sąsiadów z Kołaczyc, gdzie z okazji tego Święta 
obchody zorganizowano wspólnie z Kościołem, Radą Gminy, Urzędem Gmi-
ny, organizacjami kulturalnymi i szkołami. Tam  uczczono to Święto, widocz-
nie dla tamtej społeczności coś ono znaczy. 

Imię i nazwisko znane redakcji 

� � � 
 

IZBY ROLNICZE  

WYBORY , WYBORY ... 

I CO DALEJ ! 
o wielkiej informacyjnej akcji 
przedwyborczej po samych wybo-

rach nastąpiła cisza. Poprosiliśmy o uwagi  
delegatów z naszej gminy  Z. Skórską i P. 
Szczepkowicza. 

 Co dzieje się z izbami, od czasu wybo-
rów rolnicy nie otrzymują Ŝadnych infor-
macji co dalej z ich samorządem? 
Z. Skórska: Na pierwszych spotkaniach 
wybrano Zarząd Izby w skład, którego 
weszli: 
Prezes Izby 

- Stanisław Gruszkowski gm. Dębno. 
v-ce Prezes 

 - Kazimierz Kopeć gm. Pilzno. 
członkowie 

 - Jan Grabski gm. Radłów, 
 - Krzysztof Kęder gm. Iwkowa, 
 - Stanisław Kosowski gm. Dębica. 

Delegatem do Izby Krajowej został wy-
brany Józef Zbiegieł gm. Szczurowa 

 Wielu rolników jak równieŜ Państwo 
mieliście obawy, czy ta nowa organizacja 
samorządowa nie stanie się jeszcze jedną 
agendą będącej u władzy w naszym wo-
jewództwie partii PSL? 
P. Szczepkowicz. Niestety, moim zda-
niem tak się stało o czym świadczyć moŜe 
choćby fakt, Ŝe głosowanie przebiegało 
według z góry określonego schematu, a 
wszyscy przegrani byli lepsi od tych, 
którzy wygrywali. Głosowano za swoimi, 
a nie za fachowością. Nie podobało mi się 
równieŜ, Ŝe władze wybierano na pierw-
szym spotkaniu, ludzie się nie znają, nie 
określono kryteriów wyborów, było tak 
jak w wyborach wójta w naszej Radzie 
Gminy. Mam nadzieję, Ŝe skutki tego 
wyboru będą inne niŜ u nas.  
 Próbowano uchwalić od razu statut. 
Czytając go pobieŜnie znalazłem kilka 
powaŜnych błędów. Tym razem udało się 
odłoŜyć głosowanie i mam nadzieję, Ŝe 
znajdzie się czas na dyskusję i pracę nad 
tekstem. 
 Innym mankamentem wydaje mi się 
równieŜ to, Ŝe cały PSL w izbie to ludzie 
starsi, którym trudno będzie przestawić 
się na nowoczesne myślenie o rolnictwie, 
tym bardziej, Ŝe z 80 członków izby tylko 
16 ma wyŜsze wykształcenie rolnicze i 
bardzo niewielu jest praktykującymi rol-
nikami. 

rozmawiała U. Wojnarowska

D 

P  

CZYTELNICY 
PISZĄ 
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� ŚWIĄTECZNE WIADOMO ŚCI �

Święty opłatek  
ieczór wigilijny, Święta BoŜego 
Narodzenia - to czas, kiedy 
Polacy w kraju i Polacy rozsy-

pani po całym świecie zbierają się 
przy wigilijnym stole, dzielą  opłat-
kiem, spoŜywają wieczerzę, śpiewają 
kolędy... RóŜne były te polskie wigilie; 

bolesne i pełne lęku, radosne i pełne spokoju. Zawsze 
jednak na polskim stole, bez względu na to, gdzie on się 
znajduje czeka opłatek, a dzielenie się nim jest najpięk-
niejszym momentem wigilii.  
 W dawnych wiekach na południu Europy istniał zwyczaj 
wzajemnego obdarowywania się przez duchownych i 
wiernych eulogiami - chlebem nieofiarnym. Zwyczaj ten w 
Polsce przerodził się w tradycję dzielenia się opłatkiem. 
Zapewne posyłanie opłatka krewnym  i znajomym równieŜ 
się stąd wywodzi. Najpiękniej i najpełniej objaśnił znacze-
nie opłatka dziewiętnastowieczny poeta Kajetan Kraszew-
ski, który pisze tak: 

„...Dla nas on zawsze świętość wyobraŜa 
Pamiątkę łaski udzielonej z nieba 
A oprócz skarbu branego z ołtarza 
własny kęs chleba.  

Ojców to naszych obyczaj prastary 
Rodzinnej niwy maluje dostatek 
Symbol braterstwa, miłości i wiary 
święty opłatek”.  

 Staropolskie opłatki były kolorowe, ślicznie zdobione, 
dzisiejsze są przewaŜnie białe. 

 

Biblijne drzewko 
wiadomo ści 

dobrego i złego   

hoinka nie ma w Polsce długiej 
tradycji, przywędrowała do nas 

ponad 100 lat temu z Niemiec. Zwy-
czaj ten zawładnął Europą i Amery-
ką Północną, kiedy to nastała moda 

na rzeczy niemieckie po ślubie brytyjskiej królowej Wiktorii 
z księciem Albertem von Sachsen-Coburg-Gotha w 1840 
roku. Wcześniej, przed choinką, istniał zwyczaj zawiesza-
nia u sufitu „podłaźniczki”, czyli jodełki  zawieszonej wierz-
chołkiem w dół. Podłaźniczka, zwana teŜ wiechą, sadem, 
jeglijką i jutką, pięknie przybrana, symbolizowała wiecznie 
zielone drzewko Ŝywota. Głęboka była wiara, Ŝe chroni 
dom i mieszkańców przed wszelkim złem. Po latach wraca 
stary, polski zwyczaj podłaźniczki, bo czymŜe ona była jak 
nie stroikiem, który zdobi dziś nasze współczesne miesz-
kania? 
 Choinka, wigilijne drzewko, symbolizuje biblijne „drzew-
ko wiadomości dobrego i złego”, zielone drzewko to na-
dzieja, a świece na choince przypominają przyjście na 
świat Jezusa Chrystusa - Światłości Świata. Kolorowe 
łańcuchy symbolizują węŜa i Kusiciela, a zawieszone na 
choince jabłka - owoce grzechu z rajskiego drzewa. 

 

Piernik to bo Ŝo-
narodzeniowy 

specjał  
onoć „najlepsza w Polsce jest 
gdańska gorzałka, toruński 
piernik, krakowska panna i 

warszawski trzewik”. To dawne polskie przysłowie wydaje 
się dziś aktualne tylko w części: najlepsze są polskie pier-
niki, niekoniecznie toruńskie.  
 Piernik - nazwa wywodzi się od staropolskiego słowa 
„pierny”, co znaczy pieprzny. Pierniki przygotowywano z 
ciasta miodowego z dodatkiem utłuczonych korzeni, imbiru, 
goździków, cynamonu i pieprzu.  
 JuŜ starosłowiańska kuchnia znała miodowe ciasto, ale 
niestety, po upieczeniu było ono bardzo twarde i uŜywano 
go raczej w celach obrzędowych. Dopiero odkrycie takich 
wspaniałości, jak aromatyczne korzenie i środki spulchnia-
jące rozpoczęło nową, piernikową erę w naszej kuchni. Bez 
pierników nie mogły się obyć Ŝadne święta, a juŜ obowiąz-
kowe były pierniki na BoŜe Narodzenie. Pierniki kojarzą się 
nam z czymś pachnącym i słodkim, ale w dawnej polskiej 
kuchni pieczono dwa rodzaje tego ciasta: jedno było rze-
czywiście bardzo słodkie, z bakaliami i podawano je na 
deser, lubiły je dzieci i białogłowy, pierniki zaś bardziej 
korzenne i mniej słodkie podawano jako przekąskę do 
wódki. Gustowali w nich oczywiście męŜczyźni Najsłynniej-
sze pierniki wyrabiano w Toruniu i Norymberdze. Te Toruń-
skie to słynne od wieków, bo od 1640 roku „katarzynki”, 
wypiekane w pięknie rzeźbionych formach, o brzegach 
wycinanych w półkola.  
 Surowe piernikowe ciasto przechowywano miesiącami w 
chłodnym pomieszczeniu. O jego wyjątkowej wartości 
świadczy fakt, Ŝe często faskę z piernikowym ciastem 
otrzymywały w posagu panny ze szlacheckich i mieszczań-
skich domów. Pierniki piecze się z ciasta przygotowanego 
najczęściej z mąki pszennej z dodatkiem podgrzanego 
miodu, jaj, tłuszczu, wody, korzeni i środka spulchniające-
go. Po wymieszaniu ciasto trzeba odstawić, aby dojrzało. 
 Do wyrobu pierników stosuje się ciasto półgęste, do 
wyrobu zaś pierniczków ciasto gęste, aby dało się wałko-
wać. Przygotowanie dobrego ciasta piernikowego jest 
prawdziwą sztuką. 

Wigilijny stół 
lość osób zasiadających do wigilij-
nego stołu powinna być parzysta. 
Zawsze stawiano na stole (i dziś to 

robimy) nakrycie dla nieobecnych. 
Jednym z najpiękniejszych staropol-
skich zwyczajów, godnych utrzyma-
nia, było zapraszanie na wieczerzę 

wigilijną osób samotnych.  
 Wszystkie wigilijne potrawy przyrządzamy na oliwie, 
oleju, maśle. Nasi przodkowie, skrupulatnie przestrzegają-
cy postu, uczynili z tej wieczerzy prawdziwą rozkosz dla 
podniebienia. Wigilia w domach magnackich składała się z 
dwunastu dań. PoniewaŜ na stół podawano wiele dań ryb-
nych - aby zachować tradycję dwunastu dań - wszystkie 
potrawy z ryb  traktowano  jako  jedno  danie. W domach
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szlacheckich i bogatych mieszczan serwowano dziewięć 
wigilijnych dań, wieś natomiast miała tych dań siedem. 
 Dzisiaj urządzamy wigilię nieco inną niŜ nasi przodko-
wie, ale zawsze staramy się zachować tradycję. Smak i 
ceremoniał potraw wigilijnych mają dar wywoływania 
wspomnień i marzeń o przyszłości, o tym, co przyniesie 
kolejny rok. 

Kol ędy polskie  
ają inne narody kolędy, ale tak 
pięknych jak nasze, nie ma na 
całym świecie. Włoch lubi w 
kolędach pieszczotliwość, Nie-

miec znów daje w nich nauki i upo-
mnienia. My, Polacy, śpiewając swoje kolędy, cieszymy się 
tylko i radujemy z Narodzenia BoŜego, a poufalimy się z 
BoŜą Dzieciną i Jego świętą Matuchną i Józefem starym. 

„My teŜ pastuszkowie, nietylko królowie, 
Na wozie, na wozie 

Jedziemy z kapelą, niech nas rozweselą 
Na mrozie, na mrozie; 

Graj, mówi Jezus, Bartku swoje; 
Stój Dziecię, tylko bas wystroję 

I smyczek, i smyczek.” 
 Ta poufałość sprawia, Ŝe w kolędach jest tyle ciepła, 
takie wylanie uczuć i Ŝe tak lubimy je śpiewać, począwszy 
od dzieci, a skończywszy na dorosłych, powaŜnych męŜ-
czyznach. 
 Ozdobą i ponętą, którą się odznaczają nasze kolędy 
jest takŜe ich swojskość, ich barwa narodowa. Kolędy 
opiewają Narodzenie Zbawcy w Betlejem, ale to Betlejem 
stoi na ziemi naszej, polskiej, w tym Betlejem roi się od 
naszych Maćków, Stachów i Wojtków. Wszystkie opisy i 
sceny z ziemi betlejemskiej przeniesione są do naszego 
kraju, w nasze chaty, w nasze stosunki - słowem, wszystko 
jest opowiedziane i przedstawione po „naszemu”. 

„Mali anieli strugali złotą wierzbkę i lipkę Dzieciątku na kolebkę 
Jeden kąpiel grzeje, a drugi się śmieje, 
Trzeci pieluszki rad suszy, kaŜdy rad słuŜy  z duszy.”  

O prześliczny mój malutki 

 
       O   prze -śli -czny    mój ma-lu-tki,  Nie-zró-wna-ne  Dzie-cię! 

 
Szczę-sny, kto mógł   To-bie  w Ŝło -bku   Od-dać  czo-ło - bi -cie, 

 
   NóŜ -ki,   rą -czki     u - ca - ło - wać,   Z łez  o -trzeć  o - czę -ta, 

 
 Pie-ścić Cie-bie,   pie - lę - gno -wać,    O Dzie -ci - no  świę-ta! 

O! i czemu mi nie dano bawić Go, rozśmieszać? 
Gdy zakwili, z Jego łzami moje łzy pomieszać? 
Lub rozgrzewać zziębłe rączki czułymi uściski? 
Czuwać we dnie, czuwać w nocy u Jego kołyski? 

Szczęsny taki, coby wtedy wraz z Najświętszą Panną 
Pełnił koło Dzieciąteczka słuŜbę nieustanną; 
I od Matki pozwolenie dostał, choć nie godzien, 
Rączki Syna Najświętszego ucałować codzień. 

Ochoczobym wodę nosił na barkach studzianą, 
Malutkiemu na kąpiąłkę co wieczór i rano. 
I Najświętszą wyręczając Pannę w Jej kłopocie, 
Prałbym święte pieluszeczki i wieszał na płocie. 

 

Wierzenia 
wigilijne  
ierzono dawniej, 
a i dziś jeszcze 

wierzymy, Ŝe dzień 
Wigilii określa nasz los na przyszły rok.  

� Nie zapomnij ukryć w portfelu łuski z wigilijnego kar-
pia, jeśli przez cały rok chcesz mieć w tymŜe portfelu 
pieniądze.  

� Przed wigilią trzeba zdjąć ze sznurów całe pranie. 
Jeśli zostanie choćby jedna sztuka, to kłopoty tego ro-
ku przeniosą się na następny.  

� Opłatek wigilijny trzeba posmarować miodem, aby 
mieć szczęście w następnym roku. 

� Wizyta chłopca albo męŜczyzny w dzień wigilijny przy-
nosi powodzenie całemu domowi.  

� Jeśli panna trze mak na wigilijne przysmaki, to wyjdzie 
za mąŜ w nadchodzącym roku.  

� Kiedy myśliwemu uda się w dzień wigilijny upolować 
zwierzynę, przez najbliŜsze miesiące polowania będą 
udane.  

� Jeśli dzieci w dzień wigilijny dostały lanie, to niestety 
często się to będzie zdarzać w nadchodzącym roku.  

� Miłe w tym dniu słowa ukochanej osoby gwarantują 
miłość na przyszłość.  

� Aby był urodzaj, ciskamy ziarnem o powałę.  

� WróŜono ze źdźbeł słomy lub siana wyciągniętego 
przez pannę lub kawalera spod wigilijnego obrusa: zie-
lone oznaczało ślub jeszcze w tym karnawale, zwiędłe 
- oj, trzeba będzie jeszcze poczekać, Ŝółte - niestety, 
będzie starą panną albo starym kawalerem.  

� Słomę, która w czasie wigilii znajdowała się pod obru-
sem, po kolacji przeznaczano do obwiązywania drzew 
w sadzie, by obrodziły.  

� Jeść naleŜało duŜo, by jedzenia było dość przez cały 
rok.  

� Jeść wieczerzę naleŜało bez odpoczynku, bez odkła-
dania łyŜki, bo ten, kto to uczynił, mógł nie doczekać 
następnej wigilii.  

� Niebo pełne gwiazd w ten jedyny wieczór wróŜy po-
myślność. 

 

 

M 

W 
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Władysława Salomea 
Twardusiowa   

„Tyle wiemy o sobie, 
ile nas sprawdzono” 

W. Szymborska 

 Słowami laureatki nagrody Nobla 
Wisławy Szymborskiej przedstawiamy 
sylwetkę wielkiej Brzostowianki, za-
słuŜonej dla oświaty i kultury. śyła i 
pracowała w trudnych czasach, a 
pomimo to miała „światło ducha”. 
Wspomnienie opracowała córka Apo-
lonia Bejska, której sylwetkę prezen-
towałam na łamach tej gazety. 

Z. Rogala 

ładysława Salomea Twardusiowa urodziła 
się 21 VI 1890 roku we wsi Szebnie - 

obecnie woj. krośnieńskie - naleŜącej wówczas 
do klucza dóbr hrabiego Gorayskiego. Pocho-
dziła z brzosteckiej mieszczańskiej rodziny 
kupieckiej. Matką Władysławy była Józefa z 
Lesiaków, ojcem Józef Łabudziński, w prostej 
linii krewny Leonarda Łabudzińskiego, który za 
niesławnej rabacji był burmistrzem Brzostku. 
Łabudzińscy byli spokrewnieni z mieszczań-
skimi rodami Trześniowskich, Koniecznych, 
Michalskich. Na początku naszego stulecia 
Józef i Józefa Łabudzińscy wraz z rodziną 
powrócili do rodzinnego Brzostku gdzie w 
Rynku wybudowali dom, w którym prowadzili 
piekarnię i sklepik spoŜywczy. Mała Władysła-
wa pomagała w sklepie. Po ukończeniu Szkoły 
brzosteckiej kontynuowała wraz ze swymi 
ówczesnymi rówieśniczkami: Anną Szybistówną 
- późniejszą Wawszczakową - oraz Heleną 
Śniegowską, późniejszą Ŝoną nauczyciela i 
działacza społecznego Karola Wnęka naukę w 
Szkole Wydziałowej w Jaśle. Panny postanowi-
ły poświęcić się zawodowi pedagogicznemu. 
Szkoła Wydziałowa do tego zawodu przygoto-
wywała, oczywiście po praktyce w zawodzie 
trzeba było zdać tzw. „kwalifikę”, czyli egzamin 
praktyczny. 
 Młoda adeptka pracy pedagogicznej wyjeŜ-
dŜa na rok do Przemyśla, gdzie gruntownie 
przygotowuje się do matury w Seminarium 
Nauczycielskim prowadzonym przez ss. Feli-
cjanki. W 1910r. uzyskuje tam maturę na pod-
stawie wspaniałego świadectwa obejmującego 
kilkanaście przedmiotów tak praktycznych, jak i 
teoretycznych, m. in. znajomość 3 języków 
obcych: niemieckiego, francuskiego i ukraiń-
skiego, poniewaŜ Przemyśl leŜał na ówczesnym 
terytorium Galicji Wschodniej, gdzie Ukraińcy 
stanowili znaczny odsetek ludności. 
 Po zdaniu matury wyrusza na posadę w 
zapadłych wioskach, gdzie przewaŜnie bywały 
jednoklasówki, nauka zaś odbywała się przed i 
po południu. Skromną państwową pensję 
uzupełniały dary gospodyń w naturze. Jedną z 
pierwszych placówek naucz. Wł. Łabudzińskiej 
była wieś Mokre naleŜąca do dóbr hr. Łubień-
skiego. Potem przenoszono ją do innych wio-
sek, m. in. do BłaŜkowej. Władysława Łabu-
dzińska zapisuje się do Związku Nauczycielstwa 

Polskiego i bezpośrednio przed wybuchem I 
Wojny Światowej uczestniczy w Ogólnokrajo-
wym Zjeździe Nauczycielstwa Polskiego, który 
odbył się we Lwowie, stolicy namiestnictwa 
ówczesnej Galicji w zaborze austriackim. 
 Wybuch wojny w 1914r. zastaje ją w Brzost-
ku. Wobec spodziewanej ofensywy wojsk 
rosyjskich w Galicji Władysława korzystając z 
pomocy brata Stanisława, który był oficerem w 
polskim pułku wcielonym do armii austriackiej, 
wraz z matką, siostrą Marią i jej małymi dziećmi 
wyjeŜdŜa na dwa lata do Pnerowa w kraju 
północnomorawskim. Wówczas wraz z bratem 
zwiedza osobliwości stolicy Austro-Węgier - 
Wiednia. 
 Powrót rodziny Łabudzińskich jak równieŜ i 
innych mieszczańskich rodzin z Brzostku, które 
salwowały się przed inwazją rosyjską wyjazdem 

na Morawy, następuje w 1916r. 
 Władysława podejmuje pracę nauczycielską 
w Szkole Podstawowej w Brzostku, której 
kierownikiem długoletnim był Józef Szczepań-
ski, ojciec doktora Aleksandra Szczepańskiego. 
Władysława od razu włącza się w nurt pracy 
społecznej. Zostaje członkiem zasłuŜonej dla 
oświaty w zaborze austriackim organizacji - 
Towarzystwa Szkoły Ludowej. Jest takŜe człon-
kiem Ogniska Nauczycielskiego; później w 
latach 30-tych naleŜała do Zarządu Ogniska 
wraz z Karolem Wnękiem i Kazimierzem Ratow-
skim, nauczycielem w Nawsiu Brzosteckim. 
Była długoletnią skarbniczką tej organizacji. 
 W 1919r. Władysława Łabudzińska poślubia 
Kazimierza Twardusia, najpierw prokuratora, 
później długoletniego sędziego okręgowego w 
Jaśle, zasłuŜonego za okupacji AK-owca. Po 
odbyciu urlopu macierzyńskiego Władysława 
Twardusiowa wraca z Jasła do Brzostku na swą 
placówkę pedagogiczną, z którą miała rozstać 
się dopiero w 1938r. 
 Zdolna i ambitna polonistka postanawia 
doskonalić swą wiedzę. W roku 1925/6 studiuje 
język polski i historię na WyŜszym Kursie 
Nauczycielskim przy Uniwersytecie Jagielloń-
skim w Krakowie 
 Po ukończeniu kursu jest jedną z najbar-
dziej czynnych organizatorek Zjazdu Wycho-
wawców i Wychowanków Szkoły Brzosteckiej, 
który odbył się w czerwcu 1926r. i uwieczniony 
został na pamiętnym tableau zdobiącym domy 
starszych mieszkańców Brzostku. Zjazd zgro-
madził osoby, które naukę podstawową pobie-
rały w Brzostku, a w wieku średnim doszły juŜ 
do stanowisk wysoko ocenianych w hierarchii 
społecznej. 
 Władysława Twardusiowa oddaje się z 
zapałem pracy pedagogicznej, którą uwaŜa nie 
za zawód, lecz wzorem XIX-wiecznych pozyty-
wistek za powołanie kobiety Polki, nie tylko do 
nauczania swych przedmiotów, lecz przede 
wszystkim do wychowania patriotycznego. 
 Władysława Twardusiowa była wspaniałą 
metodyczką, zwłaszcza w zakresie nauczania 
gramatyki języka polskiego. Profesorem jej był 
wszak na WyŜszym Kursie prof. dr Zenon 
Klemensiewicz znany i nawet współcześnie 
ceniony językoznawca, autor licznych podręcz-
ników metodycznych w tym zakresie. 

 Władysława Twardusiowa uczyła przewaŜnie 
j. polskiego w klasach wyŜszych. Zwracała 
pilnie uwagę na gramatykę, fonetykę, styl 
wypowiedzi, a nawet na kaligrafię. Jej uczniowie 
po ukończeniu 7-mej klasy mogli rywalizować 
w poprawności pisania z dzisiejszymi absol-
wentami liceów. 
 Do uczniów odnosiła się z przyjaźnią i 
troską, potrafiła zaskarbić sobie ich miłość i 
wdzięczność. Niektórzy z jej uczniów i uczennic 
pamiętali o swej nauczycielce do późnej jej 
starości, przysyłając jej okolicznościowe kartki 
z Ŝyczeniami. Do takich naleŜała m.in. s. Wale-
ria Zięba zakonnica rodem z Nawsia i Julian 
Wnęk. Władysława Twardusiowa o szkole 
myślała właściwie przez całe swoje długie 
Ŝycie. 
 Gorszyła się bezideowym traktowaniem 

zawodu pedagogicznego przez współczesne 
młode nauczycielki dla których sukcesy w Ŝyciu 
osobistym są waŜniejsze niŜ w zawodowym. 
Takie wypowiedzi słysząc w TV, często kwito-
wała dezaprobatą. 
 Włączywszy się w nurt pracy społecznej dla 
miasteczka brała udział w pracach gminy, 
działała na rzecz budowy Domu Ludowego w 
Brzostku, była jednym z komisarzy spisowych 
ludności na terenie Brzostku z początkiem lat 
30-tych. 
 Po przejściu na zasłuŜoną emeryturę kie-
rownika szkoły Józefa Szczepańskiego, krótko-
trwałym następcą jego został matematyk i 
zasłuŜony działacz spółdzielczy Stefan Traci-
łowski, po jego zaś ustąpieniu kierowniczką 
Szkoły Podstawowej w Brzostku zostaje mia-
nowana Władysława Twardusiowa. Predyspo-
nowały ją na to stanowisko zarówno długolet-
nie doświadczenie pedagogiczne, jak i odbyte 
studia wyŜsze. 
 Jako kierowniczka Szkoły Wł. Twardusiowa 
wykazała się wspaniałym talentem organizacyj-
nym w dziedzinie praktycznej. NaleŜy nadmienić, 
Ŝe pod tym względem Szkoła była dawniej zanie-
dbana. Nowa kierowniczka zatrudniła stałą dozor-
czynię, której troską miała być prócz sprzątania 
klas czystość sanitariatów i zaplecza Szkoły oraz 
boiska do ćwiczeń fizycznych przed Szkołą. W 
pokoju nauczycielskim pojawiła się umywalka i 
więcej takich zainstalowano na terenie Szkoły. 
Wówczas było to novum. Zorganizowano zimą 
doŜywianie dla dzieci - mleko i bułkę.  
 Jako kierowniczka pomagała, słuŜąc do-
świadczeniem młodym nauczycielkom i na-
uczycielom, których Kuratorium Krakowskie 
kierowało na placówkę do Brzostku. ToteŜ 
przyjaźnią i wdzięcznością darzyły ją młode 
nauczycielki: Halina Kratzerówna ze Lwowa i 
Irena śukówna z Krakowa. Władysława Twardu-
siowa brała takŜe udział w konferencjach na-
uczycielskich, stale dbając o podniesienie 
poziomu nauczania i dyscypliny w szkole. 
 ZbliŜała się II Wojna Światowa. Jej wybuch 
zastał Władysławę Twardusiową we Lwowie, 
dokąd wyjechała na kurację. Powróciła stamtąd 
dopiero podczas okupacji w grudniu 1941r., 
kiedy front niemiecko-radziecki przesunął się 
daleko na wschód. 
 Przykry   okres   wysiedlenia   mieszkańców

WWWW    
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Brzostku w okresie stabilizacji frontu niemiec-
ko-radzieckiego spędziła z córką w Skurowej i 
Jodłowej, gdzie cięŜko chorowała na panującą 
pod frontem cholerynę. 
 TuŜ po zimowym przełomie, w lutym 1945r. 
mimo chłodu i głodu wraz ze swym siostrzeń-
cem lekarzem Janem Majewskim, jako jedna z 
pierwszych obywatelek brzosteckich wróciła do 
ukochanego zrujnowanego domu w Rynku nr 6, 
by bronić tego co w nim zostało, przed Ŝołnie-
rzami zaprzyjaźnionej armii oraz włóczęgami. 
Światełko w pokoiku na parterze wskazywało 
wędrującym do swych siedzib uciekinierom, Ŝe 
tu moŜna się ogrzać i posilić. Wł. Twardusiowa 
piekła placki ze zmroŜonych ziemniaków i 
częstowała nimi nieszczęsnych wędrowców. To 
teŜ był pionierski trud. 
 Po zorganizowaniu szkoły w PRL Wł. Twar-
dusiowa podjęła w niej na nowo pracę jako 
nauczycielka j. polskiego. Brała równieŜ udział 
- jako wykładowczyni - w kursach dokształcają-
cych dla tej młodzieŜy, która skutkiem wojny 
siedmiu klas nie ukończyła. 
 Po przejściu na emeryturę, po ukończeniu 
62 roku Ŝycia Władysława nie zrywa z pracą 
pedagogiczną. Wykłada j. polski w Zasadniczej 
Szkole Rolniczej w Kleciach, gdzie kierowni-
kiem był wówczas mgr Eugeniusz Szeląg z 
Jasła. 
 Ponadto obejmuje etat bibliotekarki gminnej 
w Brzostku, współpracuje z ówczesnym profe-
sorem j. polskiego w Jaśle mgr Zielińskim. 
 Ciągle w nurcie spraw społecznych i patrio-
tycznych słuŜy miasteczku swym talentem 

krasomówczym wygłaszając mowy na uroczy-
stościach państwowych i kościelnych. Za jedno 
przemówienie została wyróŜniona przez ówcze-
sne władze wojewódzkie z Rzeszowa. 
 Głęboko religijna kontynuuje tradycyjne 
urządzanie ołtarza na BoŜe Ciało przy swoim 
domu. Później ubiera jeden ołtarz w niszy 
okalającej kościelny mur. Łączyła ją przyjaźń z 
ks. Zawadzkim, pełnym organizatorskiego 
rozmachu proboszczem w Brzostku w latach 
50-tych. 
 Kochała bardzo swój rodzinny dom, w 
którym opiekowała się staruszką matką i chorą 
siostrą. Po ich śmierci została osamotniona. 
Ale Ŝywe usposobienie i komunikatywność 
jednały jej przyjaźń ludzką. Taką odwzajemnio-
ną przyjaźnią darzyła rodzinę Bronisława i Zofii 
Ziomków, bliskich sąsiadów z czasów okupacji, 
oraz ich córkę dr Danutę Stankową, a takŜe 
dalszą krewną Wiktorię Traciłowską oraz kole-
Ŝanki: Annę Wawszczakową i Helenę Wnękową. 
Umiała się poświęcać; odwiedzała chorych; 
płaciła często dobrem za złe. Obdarzona wro-
dzonym poczuciem humoru, nie znosząc brako-
róbstwa, nieraz czyniła dowcipne uwagi z 
powodu nieudanej rodzimej produkcji rze-
mieślniczej, np. źle upieczonego chleba... Znali 
ją: drobną, ruchliwą, ciemno odzianą figurkę, 
jej dawni uczniowie i obywatele brzosteccy. 
PrzeŜyła w pełnej przytomności umysłu 87 lat. 
Przez 6 lat pomagała córce w Krakowie wycho-
wać dwójkę dzieci, które darzyła nieograniczo-
ną i odwzajemnioną miłością. Wnuczęta te były 
osłodą jej starości. Spędzały z nią lato w brzo-

steckim domu, na zimę córka zabierała matkę 
do siebie do Krakowa. 
 27 VII 1977r. cięŜko zaniemogła i pozostała 
na kuracji w Krakowie u córki, pod jej opieką. 
Tęskniła za swym domem w Brzostku i nieraz 
prosiła aby choć na kilka godzin zabrać ją do jej 
mieszkania. Córka rozumiała tę tęsknotę, ale 
stan wycieńczenia chorej nie pozwalał na tak 
daleką podróŜ. 
 Wróciła do ukochanego Brzostku, ale 
dopiero po śmierci. Dziwnym zrządzeniem losu 
zachorowała 27 lipca we środę i tego samego 
dnia tygodnia i miesiąca rozstała się z tym 
światem po długim, pracowitym, oddanym 
bliźniemu Ŝyciu we środę dn. 27 VII 1983r. 
 Nieliczne grono - najbliŜsza rodzina, 
przyjaciele z Brzostku, przedstawicielka na-
uczycielstwa z Jasła odprowadzili ZasłuŜoną 
Zmarłą dn. 30 VII 1983r. po ceremonii ko-
ścielnej na miejsce wiecznego spoczynku w 
rodzinnym grobowcu Łabudzińskich na 
miejscowym cmentarzu. Nad otwartą mogiłą 
przemówienie okolicznościowe podkreślające 
zasługi zmarłej na polu pedagogicznym 
wygłosiła p. mgr Zuzanna Rogalowa. I tak 
poŜegnał Brzostek swą zasłuŜoną działaczkę i 
patriotkę, która wzorem swych poprzedniczek 
- pozytywistek z zapałem niosła kaganek 
oświaty w lud. Szkoda tylko, Ŝe w ten piękny 
letni dzień wskutek ferii wakacyjnych tak mało 
ukochanej przez nią szkolnej młodzieŜy Ŝe-
gnało zasłuŜoną nauczycielkę. 

Apolonia Bejska, CórkaApolonia Bejska, CórkaApolonia Bejska, CórkaApolonia Bejska, Córka

 

FELIETON 

PolemPolemPolemPolemikę czas zikę czas zikę czas zikę czas zaaaacząć...cząć...cząć...cząć... 
pory między koalicją rządową a 
opozycją to nieodłączny element 

Ŝycia politycznego w Polsce. Tak jest 
poukładana demokracja na świecie, 
Ŝe nikogo nie dziwi fakt istnienia opo-
zycji w stosunku do władzy państwo-
wej czy samorządowej. Wytrawni 
politycy wręcz twierdzą, Ŝe tylko silna 
opozycja mobilizuje do wytęŜonej 
pracy, tak aby być ciągle wiarygodnym 
i atrakcyjnym dla swoich wyborców. 
Brak natomiast jakiejkolwiek opozycji 
to prosta droga do degeneracji kaŜdej 
władzy. W telewizyjnych programach 
publicystycznych obserwujemy wza-
jemne dyskusje między przedstawicie-
lami róŜnych ugrupowań politycznych. 
Często ich poglądy są diametralnie 
róŜne w kwestiach najbardziej pod-
stawowych. Bo czy moŜna sobie wy-
obrazić brak róŜnicy zdań między np. 
SLD a NSZZ Solidarność?! Niemniej 
przedstawiciele jednych i drugich 
muszą ze sobą polemizować przy 
rozwiązywaniu problemów, w których 
zachodzi sprzeczność interesów. 
 Słowo polemika znaczy spór, dys-
kusję, kontrowersję w słowach i wy-
wodzi się z języka greckiego (polemi-
kos - wojenny, wojowniczy, wrogi). W 
kontekście tego znaczenia polemika, 
czyli kontrowersyjna dyskusja słowna 
lub na piśmie, nigdy nie będzie wza-

jemnym siebie głaskaniem. Czy po-
waŜni politycy i ich ugrupowania odci-
nają się zdecydowanie od tej formy 
dialogu? Czy moŜna rozwiązywać 
rzeczywiste problemy na kaŜdym 
szczeblu i na dłuŜszą metę bez po-
waŜnej i kulturalnej polemiki?! 
 Jak świat światem ludzie nigdy nie 
mieli identycznych poglądów i tylko w 
wyniku dyskusji i zawieranych kom-
promisów moŜna dochodzić do wspól-
nych stanowisk. PrzecieŜ prawo do 
własnych opinii to jedno z fundamen-
talnych praw kaŜdego człowieka. 
 Dlatego w świetle powyŜszych 
stwierdzeń - osoba mająca inne po-
glądy musi być czyimś wrogiem?!! 

Bądź czujny... wróg nie śpi!Bądź czujny... wróg nie śpi!Bądź czujny... wróg nie śpi!Bądź czujny... wróg nie śpi!    
ojęcie wroga prawdziwego, a tym 
bardziej pozornego jest wkompo-

nowane w kaŜdy system totalitarny. 
Dla faszyzmu wrogami byli śydzi, dla 
komunizmu - zachodni imperialiści. 
Oprócz wroga zasadniczego istniała 
cała plejada najmitów zgniłego impe-
rializmu np.: reakcjonista, wróg kla-
sowy, wyzyskiwacz, kułak, syjonista, 
ekstremista, opozycjonista. To oni 
wszyscy w Polsce Ludowej byli winni 
temu, Ŝe „są przejściowe braki” chle-
ba, a później mięsa i innych towarów 
na rynku. To oni spowodowali kolejne 
kryzysy polityczne i gospodarcze 
PRL-u. Wreszcie doprowadzili do 
wprowadzenia stanu wojennego, 

czyli władza naleŜąca do ludu pracu-
jącego miast i wsi (Art. 1 Konstytucji) 
sama sobie wypowiedziała wojnę!!? 
Gorzka to ironia i naznaczona cier-
pieniem i prześladowaniem tysięcy 
ludzi. 
 Na szczęście tamte czasy minęły i 
tylko sprawcy popełnionych zbrodni 
niejako czekają na sprawiedliwy 
wyrok, nie tylko historii. 
 Czy aby jednak pojęcie wroga 
znikło bezpowrotnie??? Czytając 
obszerne artykuły prasowe dotyczące 
problemów samorządności i wolności 
słowa w Brzostku (np.: TEMI z 23 X 
br., Kurier Polski z 10 X br. i inne) 
moŜna odnieść wraŜenie, Ŝe WRÓG 
jednak nie śpi. To niejaki „gadzino- 
wiec ” robi złą sławę władzom gminy 
w terenie, w województwie, a nawet 
w skali kraju. To krzykacze są winni 
temu, Ŝe władza musi skupiać 
wszystkie siły w walce z nimi, a tyle 
przecieŜ pozytywnego moŜna by 
zrobić w tym czasie dla dobra gminy. 
To znowu jakaś tam opozycja ciągle 
tylko krytykuje i dlatego są proble-
my... 
Dlatego bądź czujny... wróg nie śpi. 
 A swoją drogą to dobrze, Ŝe jakiś 
wróg istnieje - bo tyle niekompeten-
cji, nieskuteczności i własnych sła-
bości moŜna usprawiedliwić a i pona-
rzekać jest na kogo. 

(w. a. t.)

S 
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SZANSA DLA REGIONU  
GIEŁDA

TarnowskaTarnowskaTarnowskaTarnowska

CELE ROLNO - TOWAROWEGO RYNKU HURTOWEGO  
„G IEŁDY TARNOWSKIEJ”  SA W TARNOWIE 

� OśYWIENIE GOSPODARCZE REGIONU 
� ZWIĘKSZENIE MOśLIWOŚCI ZBYTU TOWARÓW PRODUKOWANYCH 

NA TERENIE WOJ. TARNOWSKIEGO 
� STABILIZACJA RYNKU PRODUCENTA I KONSUMENTA W REGIONIE 

TARNOWSKIM 
� DOSTOSOWANIE NORM JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH PRO-

DUCENTÓW KRAJOWYCH DO NORM EUROPEJSKICH 
� PROMOCJA I ZBYT RODZIMYCH PRODUKTÓW NA RYNKACH KRA-

JOWYCH I ZAGRANICZNYCH 
� ZWIĘKSZENIE LICZBY NOWYCH MIEJSC PRACY NA TERENACH 

WIEJSKICH 
� KOMPLEKSOWA OBSŁUGA I INFORMACJA OBROTU HURTOWEGO I 

PÓŁHURTOWEGO WSZYSTKIMI PŁODAMI ROLNYMI, PRODUKTAMI 
PRZEMYSŁU PRZETWÓRCZEGO I SPOśYWCZEGO 

 

CELE GIEŁDY REALIZOWANE B ĘDĄ POPRZEZ: 
� STWORZENIE KONCEPCJI STRUKTURALNEJ ORGANIZACYJNEJ I 

FINANSOWEJ ROLNO - SPOśYWCZEGO RYNKU HURTOWEGO W 
REGIONIE TARNOWSKIM 

� UTWORZENIE I POPROWADZENIE RYNKU HURTOWEGO W ZAKRESIE 
PRODUKTÓW ROLNO - SPOśYWCZYCH I OGRODNICZYCH ORAZ 
DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ ZWIĄZANEJ Z PRZEDMIOTEM 
DZIAŁANIA GIEŁDY 

� PRZYGOTOWANIE PODSTAW EKONOMICZNO - ORGANIZACYJNYCH 
DLA UTWORZENIA ROLNO - SPOśYWCZEGO RYNKU HURTOWEGO, 
FUNKCJONUJĄCEGO W FORMIE GIEŁDY TOWAROWEJ W TARNOWIE 

� PROWADZENIE BADAŃ I ANALIZ RYNKU ROLNO - SPOśYWCZEGO, 
DZIAŁALNOŚCI DORADCZEJ I EDUKACYJNEJ ZWIĄZANEJ Z RYNKIEM 
ROLNO - SPOśYWCZYM 

� WSPIERANIE I UCZESTNICZENIE W INNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, 
ZWIĄZANYCH PRZEDMIOTOWO Z PROBLEMATYKĄ RYNKU ROLNO – 
SPOśYWCZEGO 

 

ZAPROSZENIE DLA INWESTORÓW  
INICJATYWA POWOŁANIA W TARNOWIE NOWOCZESNEGO ROLNO - 
TOWAROWEGO RYNKU HURTOWEGO „GIEŁDA TARNOWSKA” SA 
STWARZA MOśLIWOŚCI DYNAMICZNEGO ROZWOJU REGIONU. 
Z UPOWAśNIENIA WOJEWODY TARNOWSKIEGO I PREZYDENTA MIASTA 
TARNOWA ORGANIZATOREM GIEŁDY ZOSTAŁA TARNOWSKA AGENCJA 
ROZWOJU REGIONALNEGO SA. 
PEŁNE POWODZENIE PRZEDSIĘWZIĘCIA ZALEśY OD AKTYWNEGO 
UDZIAŁU W NIM WSZYSTKICH PODMIOTÓW ZWIĄZANYCH Z ROLNIC-
TWEM, PRZETWÓRSTWEM PRODUKTÓW ROLNYCH ORAZ FIRM 
PROWADZĄCYCH OBRÓT HURTOWY W REGIONIE TARNOWSKIM. 
PRZEDSIĘWZIĘCIE MA PEŁNE POPARCIE WŁADZ WOJEWÓDZKICH ORAZ 
MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI śYWNOŚCIOWEJ. ZAIN-
TERESOWANE SĄ NIMI RÓWNIEś POWAśNE FIRMY KAPITAŁOWE 
DZIAŁAJĄCE W REGIONIE. 
JESTEM PRZEKONANY, śE PAŃSTWO RÓWNIEś POZYTYWNIE OD-
POWIECIE NA NASZE ZAPROSZENIE, BIORĄC AKTYWNY UDZIAŁ W 
KREOWANIU POLITYKI ROZWOJU REGIONU TARNOWSKIEGO I 
PRZEJMUJĄC WYBRANE PAKIETY AKCJI SPÓŁKI. 
UWAśAM, śE UDZIAŁ W ROLNO - TOWAROWYM RYNKU HURTOWYM 
„GIEŁDA TARNOWSKA” SA JEST DOSKONAŁĄ INWESTYCJĄ W LEPSZĄ 
PRZYSZŁOŚĆ. 

PREZES ZARZĄDU 
TARNOWSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO SA 

STANISŁAW LIS  

 

PRZEDMIOTEM AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ GIEŁDY BĘDZIE 
� PROWADZENIE GIEŁDY PRODUKTÓW ROLNO - SPOśYWCZYCH I 

ROLNO PRZEMYSŁOWYCH W FORMIE 
 -HANDLU BEZPOŚREDNIEGO 
 -HANDLU AUKCYJNEGO Z TRANSAKCJAMI BIEśĄCYMI ORAZ NA 

NOWY TOWAR, KTÓRY BĘDZIE DOPIERO WYPRODUKOWANY 
� PROFESJONALNA PROMOCJA REGIONALNA PRODUKTÓW ROLNO - 

SPOśYWCZYCH 
� PROWADZENIE CENTRUM INFORMACJI O RYNKU SUROWCÓW DO 

PRODUKCJI ROLNEJ, RYNKU ZBYTU PŁODÓW ROLNYCH ADRE-
SOWANEGO DO PODMIOTÓW RYNKU ROLNEGO, A TAKśE BADAŃ 
KONIUNKTUR RYNKOWYCH I PUBLIKACJA WYNIKÓW TYCH BADAŃ 

� PROWADZENIE DORADZTWA PODATKOWEGO I MARKETINGOWEGO 
DLA PRODUCENTÓW 

  

 UCZESTNICY GIEŁDY 

� ROLNICY Z REGIONU TARNOWSKIEGO 
� ROLNICY Z TERENÓW POLSKI POŁUDNIOWO - WSCHODNIEJ 
� PRZEDSIĘBIORCY KRAJOWI I ZAGRANICZNI 
� PRODUCENCI ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH 
� PRODUCENCI KWIATÓW 
� PRODUCENCI OWOCÓW 
� PODMIOTY GOSPODARCZE, NIE BĘDĄCE ROLNIKAMI, PROWADZĄCE 

PRODUKCJĘ ROLNĄ I PRZETWÓRSTWO ROLNO - SPOśYWCZE Z 
TERENU POLSKI POŁUDNIOWO - WSCHODNIEJ 

� HURTOWNICY TOWARÓW SPOśYWCZYCH I PRZEMYSŁOWYCH 
ORAZ ICH PRODUCENCI Z REGIONÓW POŁUDNIOWYCH I 
WSCHODNICH POLSKI 

� FIRMY HANDLOWE I PRYWATNI HANDLOWCY PROWADZĄCY 
SPRZEDAś DETALICZNĄ 

� SPRZEDAJĄCY I NABYWAJĄCY POJAZDY, MASZYNY I URZĄDZENIA 
ORAZ ZAINTERESOWANI MOTORYZACJĄ Z TERENU CAŁEJ POLSKI 

� GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE DOKONUJĄCE WIĘKSZYCH 
ZAKUPÓW DETALICZNYCH

�Tu wyciąć 
Po wypełnieniu deklaracj ę prosimy przesła ć na 

adres TARR SA 

R O L N O – T O W A R O W Y  
R Y N E K  H U R T O W Y  

„ G I E Ł D A  T A R N O W S K A ”  S A  

WSTĘPNA DEKLARACJA  
PRZYSTĄPIENIA DO 

ROLNO - TOWAROWEGO RYNKU HURTOWEGO 
„GIEŁDA  TARNOWSKA”  SA 

I OBJĘCIA AKCJI SPÓŁKI  
1. NAZWA AKCJONARIUSZA (INSTYTUCJA, FIRMA, GMINA) 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
2. PLANUJE OBJĄĆ (ILE) .....................AKCJI IMIENNYCH 
UPRZYWILEJOWANYCH O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 100 ZŁ 

KAśDA NA SUMĘ ..................ZŁ 
SŁOWNIE ZŁOTYCH: ............................................................ 
....................................................................................... 
 
..............................                ......................................... 
MIEJSCOWOŚĆ, DATA                     PODPIS OSOBY UPOWAśNIONEJ 

ORGANIZATOR GIEŁDY:  
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 

33 - 100 Tarnów, Rynek 16 
tel. 21-00-92, 22-09-64, 21-72-31; fax 21-39-55, 21-34-50 

e-mail: tarrsa @ teig.tarnow.pl 

ZAKRES DZIAŁANIA TARR SA : 
 � GOSPODARKA � POSZANOWANIE ENERGII � PROMOCJA REGIONU � MEDIA � KULTURA 

 

Cena jednej akcji imiennej 
„Giełdy Tarnowskiej” 

100 złn 
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PIELGRZYM 

WIEDEŃ ITALIA RZYM 

 

 

 

 

Padwa 

bliŜał się juŜ wieczór, kiedy pę-
dziliśmy autokarem, aby zaliczyć 

ostatnią miejscowość - Padwę, tam 
gdzie działał św. Antoni z zakonu św. 
Franciszka. W okresie renesansu sław-
ny był tu uniwersytet, taki sam był teŜ 
w Bolonii. Studiowali tu m.in. Polacy 
tacy jak Klemens Janicki i Jan Kocha-
nowski z Czarnolasu. Na terenie Pad-
wy znajdują się pomniki sławnych 
ludzi. Wymienię tylko kilku z nich. Są 
to Antenor rzecznik i doradca króla 
Priama z Troi. Uszedł z płonącej Troi i 
tu się osiedlił - przypisują mu załoŜe-
nie Padwy. Z Padwy pochodził teŜ i ma 
tu swój pomnik Tytus Livius, którego 
wyjątki z historii Rzymu Ab urbe con-
dita (753 p. n. e.) uczyliśmy się w 
oryginale w gimnazjum np. de bello 
punico secundo. Jest tu teŜ i pomnik 
Petrarki autora słynnych sonetów okre-
su renesansu a takŜe i Ariosta autora 
Orlanda szalonego. Z kościołów zwie-
dziliśmy i to pobieŜnie bazylikę św. 
Antoniego. Św. Antoni urodził się w 
Lizbonie pod koniec XII wieku. W 
młodym wieku wstąpił do zakonu 
augustianów gdzie otrzymał święcenia 
kapłańskie. Następnie przeniósł się do 
Zakonu Św. Franciszka z zamiarem 
głoszenia Ewangelii w Afryce ale prze-
łoŜeni skierowali go do pracy we Fran-
cji a następnie do Padwy. Zasłynął jako 
słynny kaznodzieja i nawrócił wielu 
odstępców od wiary. Zmarł w Padwie 
13 czerwca 1231 roku. W jednym z 
ołtarzy bocznych bazyliki jest zacho-
wany jako relikwia jego język. Oglą-
damy płaskorzeźby przedstawiające 
cuda za przyczyną św. Antoniego. Św. 
Antoni kanonizowany został przez 
papieŜa Grzegorza IX 30 maja 1232 r. 
Zwłoki jego znajdują się w małej miej-
scowości Rutenie. Cała bazylika jest w 
stylu renesansowo-bizantyjskim. Za-
sługują na uwagę obraz Capella San 
Giacomo „UkrzyŜowanie” oraz piękna 

podobizna Świętego z Dzieciątkiem na 
ręku. Na fasadzie piękna rozeta z kolo-
rowym witraŜem oraz w prezbiterium 
dzieła Donatelli figura Matki BoŜej z 
Dzieciątkiem. 

Przykry incydent 
ak się dowiedziałem w autokarze 
jedna z uczestniczek pielgrzymki 

została w Rzymie napadnięta przez 
dziewczynę (około 12 lat), która 
skradła jej z torebki paszport i 50000 
lirów. Zaraz na miejsce zjawili się 
karabinierzy. Paszport został wyrzu-
cony w krzaki, ale pieniędzy nie od-
zyskała. Widocznie i tu policja ma 
słabe uprawnienia. Dziwię się tylko, 
Ŝe towarzyszące jej osoby nie zarea-
gowały. 50000 lirów to na polskie 
złote 750000 starych złotych - suma 
niebagatelna. 

Drogi, kraj i ludno ść 
rogi mają Włosi wspaniałe; przez 
całe Włochy biegnie autostrada 

zwana słoneczną wysadzana na boki 
oleandrami róŜnych kolorów. Jest ona 
płatna. Co krok zatrzymują nas poste-
runki. Od niej biegną odskocznie w 
Apeniny lub nad morze. Wzgórza są 
pokryte albo gajami oliwnymi (oliwki 
zbiera się w listopadzie), bądź winoro-
ślami. Uprawiana jest takŜe pszenica o 
wysokiej zawartości glutenu, słonecz-
nik i kukurydza. Ziemniaków Włosi 
nie uŜywają. Jedzą natomiast duŜo 
surówek z oliwą. Z mięsa spoŜywają 
baraninę lub mięso z jagniąt. NajdroŜ-
szy ser topiony to parmezan. Lubią teŜ 
frutti del mare i rybę. Kawę mają do-
brą, aromatyczną natomiast herbaty nie 
umieją przyrządzać (de loure), do 
obiadu podają wodę lub wino (na 
winach się nie znam, jestem abstynen-
tem). Ludność jako południowej rasy 
śródziemnomorskiej szybko się starze-
je i przeciętna długość wieku jest niŜ-
sza niŜ np. u Polaków. W północnych i 
środkowych Włoszech jest dobrze 
rozwinięty przemysł. Z tych stron 

pochodzili przewaŜnie wielcy artyści, 
poeci i pisarze. Ludność tych stron 
uwaŜa się za arystokratów i z pogardą 
odnosi się do biednych ludzi z połu-
dnia, których higiena wiele pozostawia 
do Ŝyczenia. Z nich teŜ na skutek biedy 
rodzi się materiał przestępczy. 
 Jak juŜ zaznaczyłem głównymi 
turystami zalewającymi dosłownie 
Italię są bogaci Japończycy a na dru-
gim miejscu Amerykanie oraz Niemcy. 
Jest to kraj głównie Ŝyjący z turystyki. 
Polaków moŜna spotkać wszędzie, 
głównie wśród kleru. Przewodniczka 
pokazywała nam w Ostii miejsce, 
gdzie czekają Polacy, którzy poszukują 
tu pracy sezonowej. 

Podsumowanie 
ie wszystko dało się zwiedzić 
dokładnie w tych ośmiu dniach, 

na to potrzebny byłby okres około 
miesiąca i odpowiednio wypchana 
kieszeń. Z duchowych korzyści to 
uzyskanie odpustu w Kaplicy Domku 
Nazaretańskiego oraz w franciszkań-
skiej Porciuncule w AsyŜu. Poza tym 
widzieliśmy Ojca Świętego i otrzyma-
liśmy pisemne błogosławieństwo, a to 
teŜ coś znaczy. 

Droga powrotna 
nów jedziemy nocą i śpiąc w 
autobusie nie ujrzymy Alp au-

striackich. Zatrzymujemy się na krót-
ko w hotelu w Bratysławie aby się 
trochę umyć, przyprowadzić do po-
rządku, zjeść śniadanie i w dalszą 
drogę. Krótki postój w Trenczynie na 
niedzielną Mszę św. Podziwiamy 
zamek na wysokiej skale. Autokar 
powoli zbliŜa się do przejścia gra-
nicznego w ChyŜnym. Skąd przez 
Nowy Targ, Rabkę, Mszanę Dolną, 
Nowy Sącz, Grybów, StróŜe, Gorlice, 
Jasło docieramy do Brzostku a część 
pielgrzymów czeka jeszcze około 
dwugodzinna jazda do Rzeszowa. 

KONIEC

Z 

J 

D 

N 

Z 

motto: Ars longa 
            Vita brewis 

Biuletyn Informacyjny opracowa-
ny przez najstarszego pielgrzyma 
Szczepańskiego Aleksandra  

z Brzostku 88. 

7 
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IlustrowaneIlustrowaneIlustrowaneIlustrowane    
śyczenia śyczenia śyczenia śyczenia     

NoworocNoworocNoworocNoworoczzzznenenene 

 

 

 

 

 

� Wędkarzom Koła Wędkarskiego „Wisłoka” w Brzostku 
 w Nowym Roku Ŝyczymy samych    t a a a k i c h   ryb. 

   � Czytelnikom „Wiadomości Brzosteckich” 
Ŝyczymy odwagi w głoszeniu swoich poglądów podobnej 
do tej, jaka potrzebna była przy remoncie wieŜy kościoła. 

� Naszym Radnym Ŝyczymy stałości w staraniach o dobro 
mieszkańców Brzostku podobnej jaką przejawiają bociany od 
dziesiątków lat zasiedlając to samo gniazdo. 

       � Wszystkim Nam Ŝyczymy aby 
Władza pracowała tak wytrwale, bezinteresownie i efektyw-
nie jak StraŜacy z OSP w Nawsiu Brzosteckim. 
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Horoskop  orientaHoroskop  orientaHoroskop  orientaHoroskop  orientallllnynynyny 

 

8 lutego 1902 – 28 stycznia 1903 
26 stycznia 1914 – 13 lutego 1915 

13 lutego 1926 – 1 lutego 1927 
31 stycznia 1938 – 18 lutego 1939 

7 lutego 1950 – 5 lutego 1951 
5 lutego 1962 – 24 stycznia 1963 

23 stycznia 1974 – 10 lutego 1975 
9 lutego 1986 – 28 stycznia 1987 

28 stycznia 1998 – 15 lutego 1999 

ygrys zasługuje w pełni na swą sławę w 
królestwie zwierząt dzięki odwadze i 

śmiałości. Często niekonwencjonalni, osob-
nicy ci lubią tworzyć własne reguły, których 
pozostali powinni przestrzegać. Mają od-
krywczy, oryginalny umysł i dobrze sobie 
radzą we współzawodnictwie. Ich naturalna 
skłonność do agresji moŜe się łatwo przero-
dzić w nieroztropną zuchowatość. 
 Posiadają wrodzone cechy przywódcze, 
mogą zabiegać o wysoką pozycję i zaszczyty, 
ale jeśli juŜ to osiągną, powinni się zatrosz-
czyć o swych podwładnych. Niechętnie idą 
na kompromis lub uparcie odrzucają to, co 
jest najlepsze dla ogółu. W ich naturze 
drzemie równieŜ pierwiastek buntowniczości. 
 Tygrysowi czasami brak stałości, ulega 
on chwilowym kaprysom, które powodują nie 
zawsze korzystne zmiany, np. zmianę pracy. 
Postawa ta moŜe równieŜ dotyczyć spraw 
finansowych, w których Tygrys bywa wielko-
duszny do granic absurdu lub teŜ zdaje się 
jedynie na łut szczęścia. Niektóre Tygrysy 
mają skłonność do wypadków, wszystkie zaś 
powinny odnieść korzyści z nauczenia się 
cierpliwości. 
 Tygrys rzadko pełni rolę podwładnego. 
Najlepiej czuje się, wykonując zawód wno-
szący urozmaicenie lub będący ciągłym 
wyzwaniem. Nauka sprawia mu przyjemność, 
ale gdy juŜ opanuje jakąś jej dziedzinę, czuje 
się znuŜony. 
 Tygrysy są bardzo atrakcyjne nawet 
wtedy, gdy ich uroda nie odpowiada kon-
wencjonalnym standardom. Mają dobrą 
prezencję i są oryginalne; są to cechy, które 
wyróŜniają ich spośród innych. Są roz-
chwytywane w towarzystwie, ale niestety te 
dzikie stworzenia nie dają się łatwo oswoić. 
Czasami jednak wpadają w pułapkę, nawet 
wtedy gdy wyciągają pazury. Tygrysy cenią 
sobie swobodę i niezaleŜność. NaleŜy 
trzymać je na bardzo, naprawdę bardzo 
długiej wodzy. 

    
 
 
 
 
 

50 LAT   

Tenis stołowy  
enis stołowy naleŜy do najbardziej 
rozpowszechnionych i uprawianych 

gier sportowych na całym świecie. 
Pierwotna nazwa „ping-pong” pocho-
dziła od dźwięku uderzeń piłeczki 
padającej na stół Początkowo o blacie 
marmurowym). 
 Wiele przemawia za tym, Ŝe tenis 
stołowy znany był juŜ przed kilkuset 
laty w Azji, lecz jego kolebką, jak 
nieomal wszystkich gier sportowych 
była Anglia.  
 Tenis stołowy uprawiają miliony, 
interesują się nim setki milionów ludzi 
na całym świecie. Jego przedstawicie-
le i mistrzowie są powszechnie podzi-
wiani za swe osiągnięcia i umiejętno-
ści, za postawę przy stole i w Ŝyciu 
codziennym ,za walkę z przeciwni-
kiem i własnymi słabościami. Ta wła-
śnie walka, prowadzona w sportowej 
atmosferze dostarcza emocji i wielu 
pięknych przeŜyć. 
 LZS Brzostowianka od dawna 
szczycił się działającą w jej ramach 
sekcją tenisa stołowego , która po-
wstała prawdopodobnie wraz z po-
wstaniem Ludowego Zespół Sporto-
wego „Brzostowianka” Brzostek. Przez 
sekcję przewinęło się wielu zawodni-
ków i zawodniczek  ze środowiska 
Gminy Brzostek, a takŜe zasilana była 
przez zawodników z innych regionów. 
Dostarczycielem talentów była w pew-
nym okresie czasu Szkoła Rolnicza. 
 Działalność sekcji polegała na 
uczestnictwie w rozgrywkach ligowych 
organizowanych przez Okręgowy 
Związek Tenisa Stołowego, turniejach 
organizowanych przez OZTS i PZTS 
oraz turniejach i innych imprezach 
organizowanych przez rodzimą sekcję 
na terenie gminy. 
 Dzięki zaangaŜowaniu i poświęce-
niu działaczy oraz zawodników w 
róŜnych okresach działalności sekcja 
osiągała dobre i bardzo dobre wyniki 
sportowe.  
 W latach 60-tych brała ona udział 
w mistrzostwach ligi okręgowej. Był to 
duŜy wyczyn jak na ówczesne czasy i 
na tak małą miejscowość, poniewaŜ 
liga okręgowa obejmowała byłe woje-
wództwo rzeszowskie (obecnie woj. 
tarnobrzeskie, rzeszowskie, przemy-
skie, krośnieńskie). Poziom tenisa 
stołowego w regionie był bardzo wy-
soki o czym moŜe świadczyć fakt, Ŝe 
aŜ 3 druŜyny występowały w rozgryw-
kach I-ligi - Karpaty Krosno, Stal St. 
Wola i Siarka Tarnobrzeg - wielokrot-

ny mistrz Polski. W latach tych mecze 
mistrzowskie jak i treningi odbywały 
się na sali gimnastycznej Szkoły Rol-
niczej w Brzostku (obecnie internat), 
gdzie były bardzo dobre warunki do 
gry. Mecze mistrzowskie cieszyły się 
duŜym zainteresowaniem kibiców. 
jednakŜe sala ta była dostępna tylko 
dla „wyczynowców” i tylko w terminach 
meczów i treningów uzgodnionych ze 
szkołą. Bardziej dostępny dla mło-
dzieŜy był stół, który  stał na wikarów-
ce. 
 Na początku lat 70-tych została 
zlikwidowana sala gimnastyczna w 
Szkole Rolniczej i sekcja zmuszona 
była szukać sobie innego lokum. 
Najpierw był to GOK, a później remi-
za straŜacka, gdzie były znacznie 
gorsze warunki. Od połowy lat 80-
tych dzięki Ŝyczliwości Dyrekcji Szko-
ły Podstawowej w Brzostku pozwolo-
no druŜynie trenować jak teŜ rozgry-
wać mecze na sali gimnastycznej. I 
tak pozostało do dziś. 
 W tym miejscu naleŜałoby wymie-
nić nazwiska działaczy zawodników i 
zawodniczek, którzy prze lata przy-
czyniali się do podtrzymywania i 
rozwoju działalności sekcji. Ze 
względu jednak na duŜą ilość na-
zwisk i z obawy aby kogoś przez 
nieuwagę nie pominąć nazwisk nie 
podaję a wszystkim dotychczasowym  
działaczom, sympatykom i zawodni-
kom naleŜą się słowa podziękowa-
nia. 

S. Król  
W jednym z archiwalnych sprawozdań 
z przed wielu laty, ówczesny prezes 
stwierdził - wielkim szczęściem sekcji 
tenisa jest to, Ŝe nie ma ona kibiców i 
nie mieszają się oni w prowadzenie 
sekcji tak jak ma to miejsce w sekcji 
piłki noŜnej, co powoduje w tej sekcji 
wiele konfliktów i sporów. To stwier-
dzenie pozostaje aktualne do dnia 
dzisiejszego. Mecze tenisa ogląda 
bardzo niewielka liczba kibiców, a 
tenisiści grają, jakby na przekór, aŜ w 
trzeciej lidze. 

przypisek redakcji 

Piłka no Ŝna  
ruŜyna trampkarzy starszych w 
klasie rejonowej grupy I zakończy-

ła rozgrywki 26.10.96 r. odnosząc 
komplet 9 zwycięstw, w tym dwa wal-
kowerem. Piłkarze zdobyli 40 bramek 
przy 10 straconych. NajwyŜsze zwycię-
stwo 9:1 druŜyna odniosła nad Zbyli-
towską Górą, najniŜsze 1:0 z Unią w 
Tarnowie. 
 Bramki zdobywali: Juszkiewicz Mar-
cin - 17, Mateusz Potrzeba - 7, Piotr 
Piątek - 6, po 1 bramce zdobyli Piotr 
śyguła, Łukasz Socha, Marcin Janiga, 
Mateusz Krajewski. 

E. Betlej
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Jerzy Potrzeba 

Brzostek 460 				276 
oferuje najtańsze ubezpieczenia: 

PZU, WARTY, POLISY,  
HESTII, TUK.  

KORZYSTAJ ĄC Z NASZEGO 
POŚREDNICTWA OSZCZ ĘDZASZ 

CZAS I PIENI ĄDZE 

PRZYJDŹ! ���� SPRAWDŹ! ���� PRZEKONAJ SIĘ! 

NA PEWNO BĘDZIESZ ZADOWOLONY  
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⇒ Znałem kłamcę, który twierdził, Ŝe kła-
mie z umiłowania prawdy. Twierdził, Ŝe 
prawda jest zbyt cenna, by nią szafować 
i bezwstydnie obnaŜać przy ludziach. 

⇒ Robiąc rachunek sumienia, nie naleŜy 
zaokrąglać wyników. 

⇒ CóŜ wart jest człowiek, który sam kła-
miąc zarzuca innym kłamstwo? 

 

 

 

 

 

 

KOMFORTOWE PRZEWOZY 
WYCIECZKI, WCZASY 

WYNAJEM AUTOKARÓW  
SERWIS AUTOKAROWY  

Zapraszamy do: NIEMIEC , FRANCJI, 
HOLANDII , W. BRYTANII , WŁOCH, 
SZWAJCARII, GRECJI, HISZPANII  

 

 

33-125 BRZOSTEK 351 

				 (0-14) 830-122 

 

Komitet Rodzicielski  

i Dyrekcja Szkoły  

Podstawowej  

w Brzostku     

serdecznie zapraszaj ą na 

BAL SYLWESTROWY 

w dniu 31 XII 1996r. o godz 19 00 

w Szkole Podstawowej w Brzostku     

Organizatorzy zapewniaj ą:    
 

 

    
    

 

 


 doskonał ą atmosfer ę 


 doborow ą orkiestr ę 

MYŚLI TAKIE SOBIE 

 

FIRMA PRZEWOZOWA  

HALTRANS  

 

Zgłoszenia 
 przyjmuje:  

− sekretariat szkoły  
− Pani K. Gotfryd  

  

cena: 90 zł  
(od pary)  


 obfity bufet  
 

Nie czekaj na koniec 
Ilość miejsc ograniczona  


