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IV Dni Ziemi 
Brzosteckiej
Tegoroczne Dni Ziemi Brzosteckiej,  

jak co roku, trwały dwa dni i roz-
poczęły się w sobotę „Powiatowymi 
zawodami jednostek OSP”. W licznych 
konkurencjach sprawnościowych wzięło 
udział 18 drużyn z różnych miejscowości 
powiatu dębickiego. Nie zabrakło rów-
nież drużyn żeńskich, które zrobiły wśród 
kibiców największą furorę. Trzy pierwsze 
zwycięskie drużyny w kategorii żeńskiej 
otrzymały komplet dresów, a także pu-
chary ufundowane przez starostę powiatu 

Dokończenie na stronie 3

Dzieci mogły poszaleć w dmuchanej dżungli

Z roku na rok Dni Ziemi Brzosteckiej cieszą się coraz większym powodzeniem

Strażacy z Brzostku zajęli I miejsce

Główną atrakcją imprezy był pokaz sztucznych ogni oraz występ zespołów „Thomas” i „Tatuash”

Otwarcia zawodów dokonał Wójt Gminy Leszek Bieniek

Fot. J. Nosal

Na zabawach tanecznych grał zespół „Andante”
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drodzy
Czytelnicy!
Lokalne pismo „Wiadomości Brzo-

steckie” wydawane przez Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, 
obchodzi w tym roku dwa ważne wy-
darzenia. Obecny sierpniowy numer 
jest jednocześnie jubileuszowym, 100. 
numerem gazety. We wrześniu br. mija 
również 15 lat wydawania tego pisma.
 Nasze pismo porusza aktualne prob-
lemy gminy, zamieszcza informacje o 
regionie, podaje aktualności dotyczące 
działań Urzędu Gminy, Parafii, Policji, 
Straży Pożarnej, rejestruje interesujące 
wydarzenia i bieżące informacje z ży-
cia społeczności lokalnej. Szczególne 
miejsce zajmują artykuły o przeszłości 
Brzostku, jego historii, zabytkach, wy-
bitnych postaciach.
 Z okazji wydania jubileuszowego 
setnego numeru postanowiliśmy po-
krótce przypomnieć historię naszej 
gazety. 
 W 1990 roku Towarzystwo Miłoś-
ników Ziemi Brzosteckiej postanowiło 
wydawać gazetę „Wiadomości Brzoste-
ckie” o charakterze informacyjnym. Re-
daktorem naczelnym został ks. Bogdan 
Stanaszek.
 Pierwszy numer gazety ukazał się we 
wrześniu 1990 roku. Pisany był, podob-
nie jak kilka następnych, na maszynie i 
powielany.
 Od czerwca 1993 r. (nr 8) gazeta 

drukowana była w zakładzie poligra-
ficznym w Tarnowie.
 Aby mieć większy wpływ na szatę 
graficzną, w listopadzie 1995 r. (nr 17), 
redakcja we własnym zakresie zaczyna 
wykonywać skład komputerowy. Po-
czątkowo w programie Word, a później 
w programie Page Maker.
 Przełomowym etapem w historii 
gazety była zmiana drukarni. Od lipca 
1997 r. (nr 28) gazeta jest drukowana 
w Poligrafii Redemptorystów w Tucho-
wie, co znacznie poprawiło jej wygląd 
a szczególnie jakość fotografii.
 Od numeru 35, wydanego w sierpniu 
1998 r., gazeta posiada kolorowe okład-
ki.

 Ważnym momentem dla gazety było 
zamieszczenie jej w internecie. Od 
lutego 2001 r. (nr 51) na stronie www.
tel.debica.pl/ugbrzostek/wiadomosci, 
zamieszczane są wszystkie materiały 
znajdujące się w wydaniu tradycyj-
nym.
 Od października 2001 r. (nr 54) gaze-
ta zaczęła się ukazywać regularnie jako 
miesięcznik.

 W związku z naszym jubileuszem 
dziękujemy wszystkim wiernym Czy-
telnikom pisma oraz reklamodawcom. 
Dzięki Wam wszystkim pismo ukazało 
się po raz 100.

Redakcja

dębickiego, natomiast drużyny męskie 
wywalczyły takie nagrody jak: pompa, 
agregat prądotwórczy i piła spalinowa. 
Zawody zgromadziły ogromne rzesze ki-
biców z różnych okolic powiatu, czyniąc 
tym samym dobrą reklamę obchodom Dni 
Ziemi Brzosteckiej.
 Po zakończeniu zawodów rozpoczęła 
się zabawa taneczna z zespołem Andante. 
Jednakże główną atrakcją wieczoru był 
pokaz sztucznych ogni, który był nie-
zwykle efektowny oraz widowiskowy i 
zgromadził liczne rzesze mieszkańców.
Drugi dzień świętowania rozpoczął się 
blokiem imprez dla najmłodszej widowni 
- dzieci., które obejrzały „Bajkę o smoku 
i królu leniuchu” w wykonaniu Agencji 
Artystycznej „Bajlandia” z Rzeszowa. 
Ponad trzy godziny milusińscy mogli 
bawić się na świeżym powietrzu aktywnie 
uczestnicząc w grach i zabawach oraz 
konkursach profesjonalnie prowadzo-
nych przez aktorów ubranych w barwne 
bajkowe stroje, którzy zachęcali dzieci 
do aktywnego uczestnictwa poprzez 
wspaniałe nagrania muzyczne i liczne 
nagrody (za udział w konkursach) ufun-

dowane przez organizatorów. Innymi, 
dodatkowymi atrakcjami dla dzieci były: 
skoki na trampolinie, jazda na kucykach i 
małych samochodzikach, baraszkowanie 
w dmuchanej dżungli oraz malowanie 
twarzy i tatuaży.
 Miłośnicy muzyki ludowej mogli 
obejrzeć występ Kapeli „Przepióreczka” 
z zaprzyjaźnionego Ośrodka Kultury w 
Dydni oraz Kapeli Ludowej „Brzosto-
wianie” działającej przy Domu Kultury 

w Brzostku. Dla wszystkich, którzy lubią 
podziwiać dzieci na scenie, wystąpiły 
zespoły wokalne i taneczne z Wielopola 
Skrzyńskiego, a także dzieci z Zespołu 
Szkół w Siedliskach-Bogusz. Natomiast 
dla młodego pokolenia i tego w średnim 
wieku wystąpiły gwiazdy wieczoru 
„Thomas” i „Tatuash”, które ponad trzy 
godziny bawiły licznie zgromadzoną 
publiczność. W trakcie trwania występów 
nie zabrakło kiełbaski z grilla, hot-dogów, 
lodów i waty cukrowej tak chętnie kupo-
wanych podczas festynów. Uczestnicy 
miejscowych Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej prezentowali stoisko z własnymi 
wyrobami oraz zorganizowali loterię 
fantową. Drugi dzień imprezy również 
zakończyła zabawa taneczna z zespołem 
Andante, na której wszyscy mogli się 
wspólnie bawić do białego rana. 
 Organizując Dni Brzostku już po raz 
czwarty, można było zaobserwować, 
iż z roku na rok impreza ta cieszy się 
coraz większym powodzeniem, nie tyl-
ko samych mieszkańców lecz również 
przyjezdnych z sąsiednich gmin i wypo-
czywających na wakacjach w naszych 
stronach.

Organizatorzy
Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęcio-

wej zorganizowali loterię fantową

Dokończenie ze strony 2
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Dnia 11 sierpnia 1925 roku rano, X. 
Biskup Anatol Nowak, ordyna-

riusz przemyski odprawił Mszę świętą 
przed Cudownym Obrazem w Starej 
Wsi, na intencję parafji przeczyckiej. O 
godzinie 1’27 (13’27) stanął w Jaśle na 
stacji, gdzie Go imieniem koleji powitał 
inspektor i naczelnik stacji jasielskiej, 
muzyka odegrała marsza, poczem X. 
Biskup w towarzystwie X. Prałata Kon-
stantego Biedy z Przemyśla i swego ka-
pelana X. Antoniego Porębskiego, udał 
się automobilem p. Józefa Dutkiewicza, 
Rejenta z Jasła, do Brzostku, gdzie Go 
powitał burmistrz Andrzej Tułecki, 
imieniem miasta, imieniem szkoły 
uczennica Kopaczówna, przy bramie 
pięknie ustrojonej zielem i kwiatami, 
poczem wprowadzony procesyjnie do 
kościoła, przywitany był przez dzie-
kana i proboszcza parafji brzosteckiej 
X. Stefana Szymkiewicza. X. Dziekan 
zaznaczył w mowie powitalnej, że 
brzostecka parafja przymusiła X. Bi-
skupa, aby wstąpił do nich, aczkolwiek 
Jego kroki zdążają do Przeczycy.
 Poczem X. Biskup, wszedłszy na 
ambonę, nakreślił przed słuchaczami 
obecny stan religijno-moralny świata 
i Polski, przedstawił niebezpieczeń-
stwa, grożące dziś wierze katolickiej 
i wezwał wszystkich do obrony naj-
świętszych ideałów w mowie, czynie i 
myśli.
 Milicja brzostecka, dowodzona 
sprawnie przez p. Franciszka Ko-
niecznego, oddała dwa razy salwę z 
karabinów, stanęła na baczność, a przed 
nią przeszedł wódz duchowy Biskup w 
stronę plebanji.
 Tam X. Biskup, spożywszy obiad, w 
czasie którego na serdeczną przemowę 
X. Dziekana, składającego imieniem 
zgromadzonych kapłanów całego 
dekanatu brzosteckiego wyrazy czci, 
posłuszeństwa i szacunku dla nowego 
Biskupa, również nadzwyczaj ser-
decznie i ciepło odpowiedział, poczem 
opuścił plebanję i wyjechał powozem p. 
Kaczorowskiego, zaprzężonym w czte-
ry konie, ku Przeczycy, w towarzystwie 
księży z dekanatu.
 Na rynku zgromadzona banderja 
przeczycka, krzyknąwszy: „Niech żyje 
nasz Arcypasterz” otoczyła powóz i 
cała ta pstra fala ludu wraz z X. Bisku-
pem, sunęła żwawo ku Przeczycy.
 Na skurowskiej górze stała patrol 
moździerzowa, pod dowództwem 
Michała Szpaka, która zaraz dała wy-
strzałem sygnał, na znak, że X. Biskup 
wyjeżdża z Brzostku. Wtedy wyszła 
procesja z kościoła, prowadzona przez 

X. proboszcza Machnika do bramy, po-
stawionej na rozstaju dróg plebańskiej 
i dworskiej.
 X. Biskup, powitany najpierw u 
bramy w Zawadce przez p. Kaczorow-
skiego, przewiózłszy się na promie z 
powodu podniesionego stanu wody na 
Wisłoce, (banderja przejechała rzekę w 
bród, piesi przeszli Wisłokę po kładce, 
zbudowanej na ten cel przez gminę 
przeczycką na podstawie osobnego 
zezwolenia Województwa krakowskie-
go), asystowany ciągle, przez banderję, 
dowodzoną sprawnie przez Jana Na-
wracaja, Wojciecha Grzesiakowskiego, 
Wojciecha Chajca, Falarza i Kurka. 
Przy drugiej bramie powitany był przez 
Krystynę Kaczorowską przemową, a 
chlebem i solą przez wójta Przeczycy 
Adama Szpaka, poczem w procesji 
udał się do kościoła, gdzie Go powitał 
proboszcz.
 Po kazaniu odprawił X Biskup nie-
szpory, odmówił Litanję Loretańską, 
pobłogosławił lud, poczem udał się na 
spoczynek do dworu, gdzie p. Kaczo-
rowskiemu wręczył szambelanję papie-
ską, przez Siebie wyrobioną w Rzymie, 
przyczem serdecznie przemówił przy 
stole, wyrażając słowy, co to znaczy 
owa szambelanja i za jakie zasługi jest 
dana i jakie nakłada obowiązki, szcze-
gólnie w obecnych czasach, gdzie grożą 
Kościołowi sekty heretyckie.
 I duchowieństwo i ziemiaństwo 
było nadzwyczaj przejęte tą uroczystą 
chwilą, że taka wielka chwała spotkała 
Tego, który cześć Matki Najświętszej 
zawsze miał w sercu i w czynie.
 Na drugi dzień, o godzinie 8-mej, 
celebrował X. Biskup Mszę św., udzie-
lał Komunji świętej, potem udał się 
do Ochronki, gdzie wypytywał dzieci 
prawd Bożych.
Dzień Koronacji
 Procesja cała odbywała się w naj-
większym porządku i udała się na bło-
nia dworskie ku mostowi, do umyślnie 
na ten cel wystawionej, przez pana Ka-
czorowskiego, koronacyjnej kaplicy.
 W czasie procesji niezmordowany 
X. Biskup Koronator intonował po ko-
lei pieśni na cześć Matki Najświętszej, 
a lud je śpiewał z siłą, której echa dale-
ko słychać było po pięknych pagórkach 
Przeczycy.
 Dziwny to był widok. Naokoło 
widać było ciężkie ołowiane chmury, 
po jednej i drugiej stronie. Znać było, 
że deszcz pada w okolicy, w środku 
jedynie szła procesja i otoczyła ołtarz 
koronacyjny Marji, z lękiem w sercu, 
czy Bóg jej nie nawiedzi burzą wielką, 

którą z dala słychać było w grzmotach 
ponurych i błyskawicach.
 I w tej chwili, przepięknej i wielce 
nastrojowej, wyszedł na ambonę kazać, 
jak ongiś Mojżesz na Synaju, X. Dr. 
Stefan Momidłowski, prałat i rektor 
Seminarjum w Przemyślu.
 Po kazaniu odśpiewano Anioł Pański 
na cześć Marji.
 Zaraz straż honorowa chłopców, zor-
ganizowana przez Walika z Przeczycy, 
stanęła po czterech obok ołtarza, strzec 
swej największej świętości. Obok sta-
nęły karnie róże parafji na całą noc, by 
śpiewaniem hołd oddawać Marji.
 Inni poszli z tęsknym sercem na 
spoczynek, bo deszcz jak gdyby ręką 
cudowną był tylko wstrzymywany. 
Dopiero o dwunastej w nocy pokazały 
się gwiazdy, a z nimi i radość.
 Dziwna to była noc ta z 14 na 15 
sierpnia. Ludu było pełno w kościele, 
mnóstwo na polach nocowało, modliło 
się, płakało z radości.
 Rano, skoro świt, kapłani siedli do 
konfesjonałów, inni sprawowali Bożą 
Ofiarę, rozdzielając nieustannie Chleb 
Anielski, Pana Jezusa w Najświętszym 
Sakramencie.
 Na polu gromadziły się tłumy ludu, 
z kapłanami na czele.
 O godzinie dziewiątej przyjechali 
nowi goście, Księża Biskupi z Tarnowa: 
X. Biskup Leon Wałęga i X. Biskup 
Edward Komar. Przyjechał już i X. 
Biskup Koronator. Parafja wyszła po 
Arcypasterzy z procesją ku plebanji, 
powitał Ich w kościele X. Proboszcz, na 
co serdecznie odpowiedział X. Biskup 
Wałęga, poczem o godzinie 10 wyszła 
procesja z koronami. Przepiękna ta 
i pamiętna procesja, ustawiła się w 
następującym porządku:
 Najpierw Godło Chrystusa z cho-
rągwiami, za Nim feretrony, niesione 
przez dziewczęta, wszystkie ubrane w 
niebieskie sukienki, poczem szły kobie-
ty z feretronami w strojach ludowych, 
potem sztandary dzieci, chłopców i 
dziewcząt, a za nimi dzieci z lilijkami, 
kierowane przez Siostry zakonne dębi-
ckie, z Ochronki przeczyckiej, jakoteż 
okoliczne siostry z Matką Generalną z 
Dębicy na czele, dalej szło 10 dziew-
czątek z welonami, które otaczały 
cztery dziewczynki, niosące korony 
i Matki Bożej i Pana Jezusa. Za nimi 
szły Panie z Sodalicji z Rzeszowa, 
niosąc płaszcz dla Matki Bożej, a dalej 
szli kapłani, biskupi, panie, panowie. A 
ten szpaler otoczyły ładnie dziewczęta 
dwoma sznurami wieńców dębowych, 
ubranych kwieciem. Za niemi stanęli 
murem kosynierzy z Bukowej i z 
Bieździadki z kosami w rękach, za nimi 
straż pożarna z Nawsia, Brzostku, Ja-
nuszkowic, za tymi straż obywatelska, 
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pilnująca porządku z odznakami na 
lewem ramieniu, kierowana przez pana 
Pacanę, kier. szkoły przeczyckiej i pana 
Józefa Jakla, kier. szkoły w Kamieni-
cy.
 Przed procesją robiła honory milicja 
z Brzostku, dowodzona przez p. An-
drzeja Tułeckiego.
 Po obu stronach drogi, jakoteż naoko-
ło pola koronacyjnego stała banderja w 
sile 500 koni z powiatów: pilzneńskie-
go, ropczyckiego, tarnowskiego, mie-
leckiego, jasielskiego, zorganizowana 
niezmordowanie przez pana hr. Tadeu-
sza Łubieńskiego z Zassowa, który też 
objął naczelne dowództwo. Na górce 
od kościoła, ustawił się Szpak Michał 
z 3-ma moździerzami, milicja stanę-
ła na moście, 
obok  mos tu 
stał Kolbusz z 
Brzostku, ze 
swojemi moź-
dzierzami; za 
Wisłoką, gdzie 
był las wozów, 
o k o ł o  1 0 0 0 
fur, ustawili 
się dowódcy z 
jedną armatką, 
zaprzężoną w 9 
koni. 
 W środku 
ludu około 40 
tysięcy, w tem 
osobne proce-
sje: z Brzysk 
z  m u z y k ą , 
z  Brzos tku , 
Siedlisk, Jod-
łowej, Pilzna 
i Dębicy. Na czele stanęli kapłani, 
którzy sprawiali porządek pochodu 
pod naczelnem dowództwem X. Jana 
Hołowińskiego, proboszcza z Brzysk.
 Procesja z koronami przybyła 
przed kaplicę i ustawiła się w środku. 
Nabożeństwo rozpoczęło się pięknem 
kazaniem X. biskupa Edwarda Komara, 
biskupa sufragana z Tarnowa, które tu 
w całości podajemy: 
	 „Zdrowaś	Marjo...	Z	dniem	dzisiej-
szym	wstępuje	 parafja	 przeczycka	 i	
kościół	w	nowy	okres	dziejowy...	Dotąd	
należała	do	onych	1114	miejscowości	
w	Polsce,	w	których	obrazy	lub	statuy	
Matki	Bożej	łaskami	słynęły,	-	od	dnia	
dzisiejszego	zaliczoną	będzie	Przeczyca	
do	47	miejscowości	w	Polsce	cudow-
nych,	 które	 posiadają	 cudowne	wize-
runki	Najśw.	Marji	Panny	uroczyście	
ukoronowane.
	 Od	dnia	dzisiejszego	ukoronowana	
cudowna	statua	Matki	Bożej	Przeczy-
ckiej	wabić	będzie	i	gromadzić	jeszcze	
większe	niż	dotąd	tłumy	z	dalekich	krain	
ojczystej	naszej	ziemi.

	 Przeczyca	wchodzi	w	okres	nowy...	
Ale	 i	 poza	 sobą	 pozostawia	 piękną	 i	
starą	przeszłość.	Parafja	tutejsza,	jak	
świadczy	historja	Kościoła	w	Polsce,	
istnieje	od	XIV	w.,	a	więc	z	górą	prze-
szło	500	lat.	Należała	początkowo	do	
diecezji	 krakowskiej,	 a	 po	 rozbiorze	
Polski	 przeszła	 pod	władzę	Biskupa	
przemyskiego.	Trzy	dotąd	kościoły	stały	
na	 tem	miejscu:	 pierwszy	 drewniany,	
zbudowany	w	XIV	w.,	 spalony	 przez	
księcia	Węgier	Rakoczego	w	w.	XVII.	
Na	 jego	miejsce	w	 r.	 1687	wystawił	
miejscowy	 proboszcz	Gal	 Bielowicz	
kościół,	również	drewniany.
	 Trzeci	murowany	już	wzniósł	nieod-
żałowanej	pamięci,	również	proboszcz	
przeczycki	 Stanisław	Konopacki,	 nie-
dawno,	bo	w	r.	1906.
	 W	 cieniu	 tego	 trzeciego	 kościoła	

przychodzi	 do	 skutku	 nieomal	 histo-
ryczny	 akt	 koronacji	 statuy	Matki	
Bożej.
	 Oto	 króciutka	 historja	 kościoła	 i	
parafji	 tutejszej.	A	Cudownej	Statuy?	
Od	dawna,	od	dawna	łaskami	słynęła,	
nie	tylko	w	tej	parafji	i	na	całą	okolicę,	
ale	hen	daleko	-	jak	zaznaczają	kroniki	
i	pobożni	autorzy	dzieł,	traktujących	o	
cudownych	miejscach	i	obrazach	Matki	
Bożej	na	ziemiach	Polski.	Trudno	tu	-	w	
tej	chwili	-	wyliczać	wszystkie,	a	choćby	
tylko	ważniejsze	łaski,	otrzymane	przez	
pojedyncze	osoby,	rodziny,	korporacje,	
gminy.	Zebrała	ważniejsze	komisja	bi-
skupia	w	sierpniu	r.	1922,	przysłana	z	
Przemyśla	przez	śp.	X.	biskupa	Józefa	
Pelczara,	który	na	podstawie	sumien-
nych	badań	i	zeznań	tejże	komisji,	ogło-
sił	 statuę	Matki	Boskiej	Przeczyckiej	
jako	łaskami	słynącą	i	sam	będąc	wiel-
kim	czcicielem	Marji,	gorące	wyrażał	
pragnienie,	by	Ojciec	Święty	zezwolił	
na	uroczyste	ukoronowanie	cudownej	
statuy	Matki	 Bożej.	 Pragnieniu	 jego	
staje	się	zadość.

	 Jemu	 samemu	 Bóg	 nie	 pozwolił	
doczekać	 tej	 chwili.	 Pozwolił	 Bóg	
doczekać	 jej	 nam!	O	wielka	 chwila	
-	wielka	łaska.	Boję	się	naprawdę,	czy	
ją	 wszyscy	 należycie	 oceniamy,	 czy	
wszyscy	 odniesiemy	 z	 niej	 należytą	
korzyść	 na	 duszy,	 czy	wszyscy	 duszą	
i	 sercem	dobrem	 i	postanowieniami	 i	
życiem	koronować	ją	będziemy,	jak	ona	
tego	żąda.	Niech	tych	słów	kilka	zachęci	
nas	i	dopomoże	do	tego.
	 Zaprawdę	-	niepodobna	opisać	tych	
myśli,	które	przy	dzisiejszej	uroczystości	
cisną	się	do	głowy,	-	określić	te	uczucia,	
które	wypełniają	 serce.	 Jak	 szczerej	
i	 serdecznej	 radości	 doznają	 dobre	
dzieci,	kiedy	ich	przezacną	i	ukochaną	
matkę	spotyka	jakieś	uznanie,	pochwa-
ła,	nagroda	ze	strony	ludzi!	My	wszy-
scy,	 jak	 tu	 jesteśmy,	dziećmi	 jesteśmy	

Marji,	 a	 Ona	
naszą	 ukocha-
ną	Matką.	Nie	
odpustowym	
tylko	 chcemy	
Ją	 uczcić	 dziś	
obchodem	 i	
nabożeństwem.	
Dziesiątki	 ty-
sięcy	wiernych	
stanęło	 ramię	
przy	 ramieniu,	
by	 wizerunek	
Marji	w	Prze-
c z y c y 	 u k o -
ronować,	 by	
Cudowną	 Sta-
tuę	mogli	 jako	
ukoronowaną	
przyszłym	 po-
koleniom	prze-
kazać.	 Jakże	
się	nie	cieszyć,	

nie	radować	z	takiej	uroczystości?	Jak	
nie	 dziękować	Panu	Bogu	 za	 nią?	A	
odbywa	się	ona	dziś	w	dwóch	miejscach	
naszej	polskiej	ziemi	-	tu	i	w	Piekarach	
na	Śląsku.	Radować	się	i	cieszyć,	że	w	
tych	 czasach	 niewiary	 i	 obojętności	
religijnej,	 kiedy	po	 innych	 ziemiach	 i	
u	 innych	narodów	bezcześci	 się	 Imię	
Marji,	a	Jej	posągi	i	obrazy	usuwa	się	z	
publicznych	sal	i	budynków	-	w	naszym	
kraju	 koronuje	 się	 je!	Radować	 się	 i	
cieszyć,	że	kiedy	inni	opuszczają	chorą-
giew	Marji,	my	się	pod	nią	zaciągamy.	
Radować	się	i	cieszyć,	że	Marję	spotyka	
to,	na	co	zasługuje.	Korona	Jej	się	nale-
ży,	bo:	jest	Matką	Boga,	Matką	Jezusa	
Chrystusa,	 bo	Królową	 jest	Aniołów,	
Wszystkich	 Świętych	 i	 całego	 nieba,	
bo	 jest	Matką,	Królową,	Opiekunką,	
Protektorką	Kościoła	 św.,	 Pogromi-
cielką	wszelkich	herezyj	i	wrogów,	bo	
Ją	na	Matkę	dał	Jezus	całej	ludzkości,	
bo	Królową	Korony	polskiej	była,	jest	
i	będzie	przez	całe	dzieje	naszego	na-
rodu,	bo	Protektorką	jest	i	Opiekunką	
poszczególnych	 stanów	 i	 rodzin,	 bo	
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Marja	dobrodziejką	każdego	z	nas.	Kto	
z	obecnych	tu	nie	doznał	Jej	wyraźnej	
pomocy,	od	dzieciństwa	począwszy?	A	
więc	należy	się	Marji	Korona.
	 Koronujmy	 Ją	więc	 dziś	wszyscy:	
dzieci,	młodzież,	wy	 starsi,	 nie	 tylko	
Biskupi	i	duchowni.	Tego	domaga	się	
dziś	od	nas	Najświętsza	Marja	Panna,	
potośmy	 się	 tak	 licznie	w	Przeczycy	
zebrali.	Koronować	więc	mamy	wszy-
scy.	Jak?	Za	chwilę	włoży	na	skronie	
Marji	Najprzewielebniejszy	X.	Biskup	
Koronator,	Koronę	złotą.	Wasz	to	dar,	
przyczyniliście	się	do	jej	nabycia	swo-
jem	ciężko	zapracowanym	groszem.	Ten	
dar	mile	przyjmie	Marja.	Przez	swoją	
ofiarę	bierzecie	już	w	koronacji	udział	
-	 ale	 to	 nie	wystarcza.	Korona	 złota,	
to	 dar	waszych	 rąk,	 waszego	 ciała.	
Włóżmy	 jednak	 na	 te	 skronie	 koronę	
duchową,	 mi-
trę,	sporządzo-
ną	 już	 nie	 ze	
złota	i	drogich	
kamieni,	 ale	 z	
pobożnych	my-
śli	naszych,	go-
rących	 uczuć,	
zbożnych,	 do-
brych	postano-
wień,	 jednem	
słowem	 z	 czy-
nów,	 z	 cnoty,	
z	 życia.	 Boże	
zachowaj,	 że-
byśmy	 miel i	
włożyć	 -	 koro-
nę	i	może	chwi-
lowo	się	wzru-
szyć	i	może	łzę	
uronić,	 by	 na-
stępnie	wrócić	
do	 domu	 i	 tak	
samo	grzeszyć.	Korony	zdobi	się,	wysa-
dza	klejnotami,	drogiemi	kamieniami.	
Takiemi	klejnotami	wplecionemi	niech	
będą	cnoty	nasze,	któremi	szczególnie	
od	 dzisiejszej	 uroczystości	 w	 życiu	
swojem	przyświecać	powinniśmy.
	 Pierwszym	 klejnotem	wplecionym	
niech	będzie	wiara	nasza.	Stać	mocno	
przy	wierze	 rzymsko-katolickiej,	 przy	
wierze	 przodków,	 nie	 chwiać	 się,	 nie	
wahać,	nie	wątpić	w	dzisiejszych	agita-
cjach,	kiedy	nowi	fabrykatorzy	nowych	
religij	kręcą	się	jak	kramarze,	agitują	
i	narzucają	w	różny	sposób,	a)	Wiara	
prawdziwa	obejmuje	wszystkie	prawdy,	
b)	Jeśli	trzymasz	się	wiary,	trzymaj	się	
Kościoła,	słuchaj,	szanuj	duchownych,	
uznaj	konstytucję	kościelną,	przystępuj	
do	Sakramentów	św.	c)	Jeśli	trzymasz	
się	wiary,	miej	odwagę	bronić	jej,	sam	
nie	wygaduj,	nie	szkaluj,	d)	Jeśli	masz	
wiarę,	 nie	 narzekaj,	wierz	w	Opatrz-
ność	Boga.	e)	Jeśli	masz	wiarę,	patrz	
pogodnie	w	przyszłość,	nie	bój	się.	Rób	
co	do	ciebie	należy.
	 Drugi	 klejnot,	 druga	 cnota,	 to	

spełnianie	obowiązków	stanu.	Nie	ma	
człowieka,	któryby	ich	nie	miał;	czyto	
dziecko,	 czy	 starszy,	 czy	 biedny,	 czy	
bogaty,	czy	w	mieście,	czy	na	wsi,	każdy	
ma	obowiązki,	każdy	stworzony	do	pra-
cy.	Niepopularne,	 niesympatyczne	 to	
słowo,	dzisiaj	mówi	się	o	przywilejach,	
prawach,	pretensjach,	nikt	o	obowiąz-
kach	-	każdy	chce	żyć	tanim	kosztem.	
Nie	taki	przykład	dał	Pan	Jezus	i	Matka	
Boża.	Tembardziej	obowiązani	jesteśmy	
do	pracy,	do	obowiązków,	że	wszystko	w	
gruzach,	trzeba	budować,	samo	się	nie	
zrobi,	dużo	się	rozprawia.	Do	pracy	jak	
mrówki,	jak	kółka	w	maszynie,	a	będzie	
lepiej,	 bo	 stosunki	 od	 ludzi	 zależą,	 a	
z	Bogiem.	Niech	wiara	okazuje	się	w	
czynie,	w	 życiu,	 nie	w	 kościele	 tylko.	
To	drugi	przecudny	klejnot	w	koronie	
Marji.

	 Trzeci:	 Pokój-Zgoda-Miłość	wza-
jemna	w	rodzinach,	w	gminach,	między	
klasami,	stanami,	bośmy	dzieci	jednego	
Boga	Ojca	i	Marji,	bośmy	synowie	jed-
nej	rodziny,	jednego	Kościoła	i	jednej	
Ojczyzny.	 Zgodą	małe	 rzeczy	 rosną,	
niezgodą	wielkie	 upadają.	 Budować	
mamy	-	czy	podobna	w	niezgodzie?	Na	
naszej	niezgodzie	zależy	wrogom	naszej	
duszy	i	Ojczyzny.
	 Najświętsza	Panno	Przeczycka!	Na	
kolanach	ze	czcią	najgłębszą	wszyscy,	
jako	 nas	 widzisz	 biskupi,	 kapłani,	
dzieci,	młodzież,	 starsi,	 zbliżamy	 się	
do	Ciebie,	by	na	Twojej	skroni	złożyć	
koronę	 złotą,	 która	Ci	 się	 należy.	O	
Marjo	Najświętsza!	 przyjmij	 od	 nas	
i	 drugą	 koronę,	 jaką	Ci	 składamy	 z	
naszych	 biednych	 serc	 i	 drobnych	
postanowień,	które	przynosimy	w	dniu	
uroczystości.	Marjo,	Matko	i	Królowo	
nasza,	wejrzyj	na	nas	łaskawem	Swem	
okiem,	otocz	nas	płaszczem	przemożnej	
Twej	 opieki,	 byśmy	w	 tych	 ciężkich	 i	
trudnych	 czasach	 trwali	 przy	wierze,	
pomocą	Twą	wsparci,	 byśmy	w	 życiu	

codziennem	kierowali	się	sumiennością	
w	spełnianiu	obowiązków,	wzajemnem	
zaufaniem	i	zgodą.
	 Marjo,	Matko!	Teraz	uproś	dla	nas	
łaskę	wytrwania	w	dobrem	aż	do	śmier-
ci	samej,	weźmij	nas	do	nieba,	dokąd	Ty	
wniebowzięta	jesteś,	byśmy	tam	mogli	
Cię	oglądać,	Królowę	naszą	i	na	wieki	
chwalić	Twojego	Syna,	Pana	i	Boga	w	
Trójcy	Jedynego.	Amen.”
 Po kazaniu X. Biskup Fischer po-
święcił korony i dokonał aktu koronacji 
w asystencji dwóch biskupów tarnow-
skich, licznego duchowieństwa diecezji 
przemyskiej i tarnowskiej.
 Najpierw włożył X. Biskup koronę 
na głowę Dzieciątka Jezus, mówiąc 
słowa: „Jako Cię Panie nasz koronu-
jemy na ziemi, tak od Ciebie niech 
zostaniemy ukoronowani w niebie”.

 A potem uko-
ronował Matkę 
Najświętszą i 
wypowiedział 
s łowa:  „Jak 
Ciebie, Pani, 
koronujemy na 
ziemi, tak za 
Twą przyczy-
ną, niech od 
Syna Twego 
ukoronowani 
zostaniemy w 
niebie!”.
 Po korona-
cji przemówił 
serdecznie X. 
Biskup Koro-
nator do ludu, 
tłómacząc zna-
czenie doko-
nanego aktu i 
zachęcając lud 

do złożenia ślubów, że wytrwa w ojców 
wierze, pobożności nietylko w ustach i 
słowach, ale w życiu.
 Potem zaintonował „Te Deum”, po 
którego odśpiewaniu odprawił sumę 
pontyfikalną z liczną asystą, kierowaną 
stosownie do wielkiej chwili przez X. 
Jana Starzaka, proboszcza z Jodłowej. 
W czasie Mszy odśpiewał p. organista 
Franczak ze swym chórem szereg 
pieśni, oraz odegrała niektóre części 
muzyka z Błażkowej.
 Po sumie dokonał X. Biskup świę-
cenia ziela i wieńców z pszenicy, a 
następnie, gdy milicja i banderja zgro-
madziła się koło ołtarza, przemówił z 
osobnej mównicy Tadeusz hr. Łubień-
ski, trzymając w ręku sztandar rolników 
i wyraził prośbę o jego poświęcenie. W 
mowie swej zaznaczył, że sztandar, ten, 
który ma być poświęcony jako sztandar 
zawodowych rolników, nie jest bogaty, 
choć dzieje jego sławne, bo to sztandar 
ochotniczej kompanji z powiatu pil-
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zneńskiego, która walczyła i krwawiła 
się w r. 1920 w obronie niepodległości 
Polski. A, że dziś trzeba przekuwać 
miecz na pług, wojnę na pracę, stąd 
ów sztandar dotąd wojenny, niech służy 
pracy rolnika.
 X. Biskup dokonał poświęcenia 
sztandaru i znów przemówił, życząc 
Towarzystwu Bożych łask do pracy 
nad ekonomicznem podniesieniem ludu 
polskiego.
 Po tej ceremonji przedefilowała 
najpierw banderja w liczbie 500 koni, 
potem rozwinęła się procesja z ukoro-
nowaną statuą.
 Ponieśli Ją najpierw kapłani, potem 
ziemianie i ziemianki, mieszczanie 
z okolicznych miasteczek, następnie 
wszystkie stany z parafji: mężczyźni, 
kobiety, chłopcy, dziewczęta i Sodali-
cja Pań z Rzeszowa. W czasie procesji 
przygrywała pieśni do Matki Boskiej 
muzyka z Błażkowej.
 Procesja doszła do kościoła, gdzie 
ustawiono Cudowną Statuę na ołtarzu, 
poczem zaczęły się nieszpory. 
 Po nieszporach X. Proboszcz po-
dejmował licznych gości na plebanji 
obiadem, w czasie którego wzniesiono 

toasty na cześć Ojca Świętego, a mówił 
na ten temat X. prałat Szymkiewicz, na 
cześć Episkopatu polskiego, którego to 
godność wielkość i pracę podnosił w 
toaście X. proboszcz Machnik; następ-
nie wznosili toasty: na cześć Ojczyzny 
naszej i Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej p. Kaczorowski, imieniem 
powiatu przemawiał hr. Rey, mianując 
Cudowną Statuę Matki Boskiej Królo-
wą powiatu pilzneńskiego, następnie 
przemawiał imieniem ziomków X. 
Dr. Jałowy, dziękując Episkopatowi 
a szczególnie Koronatorowi za wielki 
dzień, Komitetowi koronacyjnemu, 
Jego prezesowi X. Szymkiewiczowi za 
trud i pracę, duchowieństwu, ziemia-
nom, kolatorowi, ludowi i proboszczo-
wi za ofiarne podjęcie dzieła.
 Z jak wielką miłością lud odnosił 
się do koronacji, świadczy drobny ale, 
wymowny fakt, iż Pani Zapalska w 
Januszkowicach, aby ochronić kwiaty 
w swym ogrodzie przeznaczone na 
koronację, dała na nich napis: „To	
są	kwiaty	Cudownej	Matki	Boskiej	w	
Przeczycy” a już nikt nie śmiał się tknąć 
tych kwiatów.
 Przemawiali kilkakrotnie X. Biskup 
Fischer, X. Biskup Wałęga, p. hr. Łu-
bieński, p. Tułecki i studencik -chyro-

wiak, Sodalis Marianus, Łubieński.
 X. Biskupi z Tarnowa odjechali tego 
samego dnia, X. Biskup Fischer w nie-
dzielę po wybierzmowaniu ludzi, miał 
ostatnie kazanie, prowadził procesję z 
Najświętszym Sakramentem, zwiedził 
Ochronkę, a na drugi dzień w ponie-
działek 17 sierpnia, jeszcze poszedł z 
ludem na cmentarz, modlił się na gro-
bach kapłanów niedawno zmarłych, X. 
Konopackiego, X. Gduli i X. Białego, 
potem za wszystkich zmarłych, następ-
nie około godziny 11 - tej odjechał żeg-
nany salwami, odprowadzony banderją 
do Wisłoki. Zajechawszy automobilem 
do Dębicy, wsiadł na pociąg, by odje-
chać do Przemyśla wraz z X. prałatem 
Momidłowskim, który dźwigał w te 
błogosławione dni w wielkiej pracy w 
konfesjonale ciężar dnia i upalenia.
 Po odjeździe została w parafji pa-
mięć wielkich chwil, a i ochota, by się 
one w rocznicach powtarzały.
 Niech będzie pochwalona Cudowna 
Matka Boska Przeczycka. Amen.

Pisałem	w	pierwszą	rocznicę	Korona-
cji	Cudownej	Statuy	Matki	Boskiej,	
15	sierpnia	1926	r.	w	Przeczycy.

Ks. Józef Jałowy
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Decyzję rekoronacji Cudownej 
Figury Matki Bożej w Przeczycy 

podjął bp ordynariusz Jerzy Ablewicz 
i napomknął o niej proboszczowi ks. 
Józefowi Nóżce już w 1963 r. Nie 
było wprawdzie dokładnie określone-
go czasu, kiedy to nastąpi, ale parafia 
rozpoczęła przygotowania do tego 
aktu. Odbudowano wieżę kościoła 
strąconą w czasie drugiej wojny świa-
towej, odrestaurowano na zewnątrz 
budynek kościelny, który ucierpiał od 
pocisków artyleryjskich. Sprawiono 
dzwony, podniesiono prezbiterium, 
uzupełniono zniszczoną w czasie wojny 
polichromię, założono nową instalację 
głośnikową, poszerzono plac kościelny 
i wybudowano podwyższenie dla ołta-
rza polowego, ze stałym zadaszeniem. 
We wszystkich pracach brali chętnie 
udział parafianie.
 Sanktuarium w Przeczycy leżące 
na pograniczu diecezji i do chwili od-
budowania mostu na Wisłoce trudno 
dostępne, było mało znane. Było więc 
konieczne aby wszystkich wiernych 
w diecezji poinformować o czci Cu-
downej Figury Matki Bożej w Prze-
czycy. Stąd w czytankach majowych 
w 1975 r. opracowanych dla diecezji, 
aż 10 tematów poświęcono tej sprawie. 
Przedstawiono w nich zarówno historię 
sanktuarium jak i łaski otrzymane przez 
pośrednictwo Matki Bożej w Przeczy-
cy.
 Samą uroczystość rekoronacji 

zapowiedział list pasterski Bpa Or-
dynariusza odczytany we wszystkich 
kościołach diecezji 10 sierpnia 1975 r. 
Polecał on, aby we wszystkich kościo-
łach i kaplicach diecezji w sam dzień 
rekoronocji, tj. 24 sierpnia „wobec 
wystawionego Najśw. Sakramentu w 
monstrancji po jednej Mszy św. odśpie-
wać „Magnificat” na podziękowanie 
Bogu za chwałę Matki Najświętszej i 
za Jej opiekę nad nami. Po odśpiewa-
niu „Magnificat” należy ponowić akt 
oddania parafii Matce Najświętszej.
 Uroczystość rekoronocji cudownej 

figury Matki Bożej w Przeczycy stała 
się w ten sposób uroczystością całej 
diecezji tarnowskiej i części diecezji 
przemyskiej.
 Uroczystości rekoronacyjne roz-
poczęły się 14 sierpnia 1975 r. dniem 
skupienia dla parafian Przeczycy, który 
przeprowadził O. Tadeusz Sitko CSSR, 
proboszcz parafii Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy w Warszawie. W dzień 
Wniebowzięcia NMP - 15 sierpnia br. 
- który jest dniem odpustu w parafii, 
przywieziono do parafii cudowną 
Figurę Matki Bożej po gruntownej 

REKORONACJA CudOWnEJ fIguRY MATKI BOŻEJ W PRZECZYCY
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konserwacji i przywróceniu jej pier-
wotnego wyglądu w pracowni Muzeum 
Diec. w Tarnowie. Przywiózł ją Bp 
Józef Gucwa, a powitał ks. Proboszcz. 
Powiedział m.in.:
	 „Witamy	Cię	Matko	 Boża,	 która	
powracasz	do	nas,	 aby	dalej	w	prze-
czyckiej	 świątyni	 słuchać	 naszych	
próśb	zanoszonych	do	Twojego	Syna,	
Niech	 nasza	 świątynia	 będzie	 dalej	
miejscem,	 gdzie	w	 szczególny	 sposób	
nas	wysłuchujesz	i	gdzie	na	każdego	z	
nas	czekasz	z	otwartym	sercem”.
 Po procesjonalnym wniesieniu 
Figury Matki Bożej na plac korona-
cyjny rozpoczęła się chwila modlitwy 
wszystkich zgromadzonych 
pielgrzymów. Przygotował ją i 
prowadził chór dzieci z Podgro-
dzia k. Dębicy i tamtejsza kapela 
pod kier. ks. mgr Władysława 
Tokarczyka. W czasie uroczy-
stej sumy odpustowej homilię 
wygłosił celebrujący bo Józef 
Gucwa. Zakończy! ją słowami:
	 „Maryja…	 niesie	 posługę	
miłości,	 z	 nieba	 opiekuje	 się	
swoim	ludem.	Ale	Ona	pragnie	
przez	 nas	 rozszerzać	miłość,	 i	
dlatego	naszym	przyrzeczeniem	
powinno	 być	 postanowienie	
okazywania	miłości	 braciom,	
naszym	 darem	wola,	 by	 jeden	
drugiemu	pomagać,	jeden	dru-
giemu	przebaczać,	jeden	drugie-
mu	okazywać	życzliwość,	pomoc	
w	 trudnościach...	 aby	wszyscy	
żyli	 w	 zgodzie	 i	miłości,	 jako	
jedna	 kochająca	 się	 rodzina...	
Będziemy	prosić	o	łaski	dla	nas	
wszystkich	i	na	ten	uroczysty	mo-
ment	hołdu,	czci,	wdzięczności	i	
błagania	przyjdziemy	wszyscy...	
okazać	 i	wyznać	 naszą	wiarę,	
że	 kochamy	Matkę	Najśw.,	 że	
kochamy	Ją	wszyscy...	że	chce-
my	iść	drogą	Maryi	wiodącą	do	
wniebowzięcia”.
 Po zakończonej sumie i poświęce-
niu ziół, cudowną Figurę Matki Bożej 
wniesiono do kościoła i umieszczono 
w ołtarzu.
 Uroczystość odpustowa rozpoczęła 
tydzień modłów poszczególnych parafii 
przed cudowną Figurą, Matki Bożej 
w Przeczycy. Każdy dzień miał swoje 
hasło, które zwracało uwagę pielgrzy-
mów na życie Matki Bożej i zachęcało 
do naśladowania Jej. I tak:
 16. VIII. „W służbie Matce Bożej 
przy ołtarzu Jej Syna” - ministranci z 
dekanatu,
 17. VIII „Rola rodziny w ewan-
gelizacji rodziny i środowiska” - par. 
Pilzno,
 18. VIII „Maryja wzorem cnoty czy-
stości, miłości i posłuszeństwa” - par. 
Jodłowa,
 19. VIII „Poszanowanie godności 
ciała ludzkiego” par. Brzostek, Gogo-
łów, Januszkowice,

 20. VIII „Chrystus w życiu Matki 
Bożej, w twoim życiu” - par. Brzyska, 
Kołaczyce, Bieździedza, Sieklówka, 
Dąbrówka-Gamrat,
 21.VIII „Maryja wzorem chrześci-
jańskiej panny, kobiety i matki” - par. 
Łęki G., Machowa, Zwiernik,
 22. VIII „Maryja patronuje ewan-
gelizacji świata” - par. Gorzejowa, 
Siedliska-Bogusz
 23. VIII „Łaskawa Pani Przeczycka” 
- par. Lubcza.
 W pielgrzymkach z poszczególnych 
parafii brali udział również księża 
rodacy, którzy odprawiali Mszę św. i 
wygłaszali kazania.

 W przeddzień rekoronacji wieczo-
rem bp Piotr Bednarczyk Mszą św. 
rozpoczął czuwanie całonocne. Brały 
w nim udział matki, młodzież, ojcowie. 
O północy zaś odprawiono Mszę św., 
a po niej adorowano Najśw. Sakrament 
aż do rana.
 Powoli zapełniał się kościół i plac 
koronacyjny. Mszę św. o godz. 7:00 
odprawił O. Opat H. Kostrzański ze 
Szczyrzyca, a o godz. 9:00 bp E. Ma-
terski z Kielc. O godz. 11:00 przybyli: 
kard. Paweł Zoungrana, kard. Karol 
Wojtyła metropolita krakowski i bp 
ordynariusz Jerzy Ablewicz. Przy bra-
mie powitał ich przedstawiciel parafii 
przeczyckiej, mówiąc m.in.:
	 „Cieszymy	się,	że	Wasze	Eminencje	
są	z	nami	w	ten	wielki	dzień,	aby	w	raz	
z	nami	oddać	szczególną	cześć	naszej	
Matce	 i	Pani	 czczonej	w	przepięknej	
Cudownej	Figurze	Przeczyckiej.	Pro-
simy,	 niech	Wasze	Eminencje	 nałożą	

jeszcze	 raz	 na	 skronie	 naszej	Matki	
Niebieskiej	złociste	korony,	które	przed	
laty	 świętokradzka	 ręka	 ściągnęła	 z	
głowy	naszej	Pani”.
 Od bramy kościelnej kardynałowie, 
biskupi i kapłani udali się do świątyni, 
skąd w uroczystej procesji wyniesiono 
Figurę Matki Bożej na plac koronacyj-
ny. Po umieszczeniu Jej na specjalnie 
przygotowanym podwyższeniu, bp 
Ordynariusz wprowadził w uroczystość 
słowami:
	 „Przyjdźcie!	Oddajmy	cześć	Chry-
stusowi	Królowi,	 który	 Swoją	Matkę	
ukoronował.	Co	nas	 zgromadziło	 tak	
licznie	na	tym	miejscu	przed	skromnym	

kościołem	 w	 Przeczycy?	 Co	
nas	 tutaj	 zgromadziło?	Wiem,	
jak	 odpowiecie.	 Odpowiecie:	
miłość.	A	ja	powiem	trochę,	ina-
czej	 -	 sprawiedliwość.	Nie	ma	
bowiem	miłości	 bez	 sprawied-
liwości...	 Sprawiedliwość	 zaś	
woła,	abyśmy	królewską	chwałę	
oddawali	Bogu,	 który	 jest	Do-
brem	 nieskończonym,	 naszym	
Stwórcą	 i	 Panem,	 Najwyższą	
Potęgą,	Mądrością,	Świętością,	
Miłością.
	 Sprawiedliwość	 domaga	 się,	
abyśmy	 oddawali	 królewską	
chwałę	 Synowi	Bożemu,	 który	
dwa	 tysiące	 lat	 temu	 stał	 się	
człowiekiem	i	odkupił	nas...
	 Sprawiedliwość	 wreszcie	
domaga	się,	abyśmy	królewską	
chwałę	 oddawali	 także	Maryi,	
czczonej	w	 tej	 cudownej	 prze-
czyckiej	 figurze...	Maryi,	 która	
jest	Matką	Króla	królów	i	Pana	
panujących,	Boga	samego.
	 Maryja	 jest	 również	 naszą	
Królową,	 która	 swój	 diadem	
królewski	zdobyła	pod	drzewem	
Krzyża.	Ona	bowiem	stojąc	pod	
krzyżem	nie	buntowała	się,	ale	
Syna	swego	przybitego	sromot-
nie	wśród	bólu	do	drzewa,	oraz	

ból	 swojego	macierzyńskiego	 serca	
ofiarowała	za	wszystkich	ludzi.	Dlatego	
Bóg	postanowił,	aby	była	naszą	Matką	
Duchową,	abyśmy	wszystkie	łaski	Boże	
przez	Jej	ręce	otrzymywali...
	 Rozważmy!	 Korony	 na	 skronie	
Panienki	Przeczyckiej	 nakładamy	na	
zakończenie	obchodu	święta	Wniebo-
wzięcia	Matki	Bożej,	święta,	które	tak	
ściśle	jest	złączone,	zrośnięte	organicz-
nie	z	Przeczycą.
	 Nazywamy	Maryję	mądrze	 za	 te-
ologią	 Obrazem	 Eschatologicznym	
kościoła.	Co	to	znaczy?	To	znaczy,	ze	
królewska	chwała	Maryi	Wniebowzię-
tej	jest	obrazem	chwały,	jaka	również	
i	nas	czeka.	To	znaczy,	że	do	chwały	w	
niebie,	która	stała	się	udziałem	Maryi,	
Ona	prowadzi	nas	Swoją	niezawodną	
ręką...
	 Żyjemy	w	czasach,	dla	których	zna-

Dokończenie na stronie 10
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kiem	niejednokrotnie	staje	się	niestety	
tylko	 chwała	 człowieka.	 Nieporozu-
mieniem	dzisiejszych	 czasów	 jest	 to,	
że	na	ołtarzu,	 na	 którym	 jest	miejsce	
tylko	dla	Boga,	 stawia	się	człowieka.	
To	wywrócenie	zasadniczego	porządku	
jest	przyczyną	nieszczęścia	dzisiejszych	
ludzi...
	 Zgromadziło	 nas	 tutaj	 pragnienie,	
aby	w	duchu	sprawiedliwości,	nakłada-
jąc	korony	na	skronie	Maryi	i	Jej	Syna,	
jeszcze	raz	stwierdzić,	że	Bóg	ma	prawo	
do	chwały	i	tą	chwałą	postanowił	dzie-
lić	się	ze	Swoją	Matką.	On	Ją	wpierw	
ukoronował...	 To	Chrystus	 pierwszy	
na	jej	głowę	nałożył	koronę,	zanim	my	
poczęliśmy	ją	zakładać	na	Jej	skronie.	
Gdy	stoję	na	tym	miejscu,	nie	mogę	nie	
wspomnieć	 czci-
godnej	postaci	ks.	
dra	 Józefa	 Jało-
wego,	 gimnazjal-
nego	 katechety	
i	 budowniczego	
kościoła	 Chry-
stusa	 Króla	 w	
Rzeszowie.	 Chy-
ba	 on	 najwięcej	
zabiegał	 o	 cześć	
Panienki	Przeczy-
ckiej”.
 Następnie Bp 
Ordynariusz po-
witał gości, którzy 
przybyli na uro-
czystość rekoro-
nacji do Przeczy-
cy: kard. Karola 
Wojtyłę, metropo-
litę krakowskie-
go, kard. Pawła Zoungrana z Górnej 
Wolty w Afryce, bpa Władysława 
Rubina, sekretarza generalnego Synodu 
Biskupów, bpa Ignacego Tokarczuka, 
ordynariusza diecezji przemyskiej, bpa 
Ignacego Jeża, ordynariusza diecezji 
kołobrzesko-koszalińskiej, bpa Juliana 
Groblickiego, sufragana krakowskiego, 
bpa Stanisława Jakiela, sufragana prze-
myskiego, bpa Bolesława Taborskiego, 
sufragana przemyskiego, bpa Edwarda 
Materskiego, sufragana kieleckiego, 
bpa Franciszka Musiela, sufragana 
częstochowskiego, oraz ks. prałata J. 
D. Sarraf pracującego w sekretariacie 
Synodu Biskupów oraz wszystkich 
Księży spoza diecezji i diecezjalnych, 
a także wszystkich pielgrzymów zgro-
madzonych tak licznie na uroczystości 
rekoronacyjnej.
 Po hejnale odegranym przez orkie-
strę kard. K. Wojtyła poświęcił korony. 
Chór bazyliki katedralnej w Tarnowie 
odśpiewał „Salve Regina”. Następnie 
obydwaj Kardynałowie wraz z Bpem 
Ordynariuszem nałożyli korony na 
skronie Dzieciątka Jezus i Matki Bo-
żej.
 Po rekoronacji rozpoczęła się suma 

pontyfikalna, którą koncelebrowali: 
kard. P. Zoungrana, bp Wł. Rubin i bp 
I. Tokarczuk. W czasie homilii kardynał 
Wojtyła powiedział:
	 „Ma	Bóg	prawo	do	swojej	chwały.	
To	prawo	jest	wpisane	głęboko	w	całe	
stworzenie.	 To	 prawo	 jest	 wpisane	
szczególnie	głęboko	w	rozumną	ludzką	
naturę,	w	serce	i	sumienie	człowieka.
	 Ma	Bóg	prawo	do	swojej	chwały	i	
ma	 człowiek	 prawo	oddawać	 chwałę	
Bogu,	 nie	 tylko	 obowiązek,	 ale	 także	
i	prawo.	Czasy,	w	których	żyjemy,	 są	
to	 czasy,	 w	 których	 rodzina	 ludzka	
dochodzi	różnych	swoich	praw.	Czło-
wiek	współczesny	uświadamia	sobie	te	
prawa,	które	mu	przysługują	w	świecie.	
Są	to	prawa	związane	z	doczesnym	wy-
chowaniem	człowieka,	prawo	do	życia,	
prawo	do	pracy,	 prawo	do	 rozwoju	 i	

wiele	innych	praw...
	 Dzisiejsza	 uroczystość	 nasza	 jest	
szczególnym	dniem	 chwały	Boga	 Je-
dynego,	Przenajświętszej	Trójcy,	Ojca,	
Syna	 i	Ducha	 Świętego.	Chwałę	 bo-
wiem,	jaką	odbiera	Bóg	w	całym	stwo-
rzeniu,	odebrał	najpełniej	w	Tej,	którą	
wybrał	na	swoją	Matkę.	Wybrał	pokor-
ną	służebnicę	Pańską,	która	tajemnicę	
swojego	wyniesienia	przez	Boga	ukry-
wała	w	zaciszu	domku	nazaretańskiego,	
w	 zaciszu	 stajenki	 betlejemskiej,	 w	
zaciszu	wygnania	 egipskiego	 i	 potem	
znowu	przez	 trzydzieści	 lat	w	zaciszu	
domku	nazaretańskiego	aż	 do	 chwili,	
kiedy	Syn	ten	dom	opuścił,	aby	spełnić	
swoje	mesjańskie	posłannictwo...
	 W	swojej	Opatrzności	Bóg	zamierzył	
wspaniale	i	urzeczywistnił,	że	wszystkie	
dzieci	Boże,	 zapatrzone	w	 Jego	Syna	
nie	tylko	On,	Ojciec,	niewidzialny	Bóg	
wychowuje,	 ale	wychowuje	 także	 ta	
Matka,	która	stała	się	jedną	z	nas.	Stała	
się	naszą	siostrą”.
 Msza św. odprawiana była w języ-
ku łacińskim, wszystkie zaś śpiewy 
w języku polskim wspólnie z całym 
zgromadzonym ludem Bożym. Przed 
jej zakończeniem główny celebrans 

kard. P. Zoungrana zwrócił się do zgro-
madzonych przemawiając w języku 
francuskim:
	 „Pragnę	was	 pozdrowić	 i	 podzię-
kować	 z	 całego	 serca	 za	 danie	 mi	
możności	uczestniczenia	w	tej	pięknej	
uroczystości.	Przemawiam	do	was	w	
imieniu	nas	dwóch	Afrykanów,	jednego	
z	Egiptu,	 prałata	Sarraf	 i	 drugiego	 z	
czarnej	Afryki,	waszego	sługi,	który	do	
was	mówi.	Przybyliśmy	obaj	z	Afryki,	
aby	 pozdrowić	 lud	 Boży	 w	 Polsce.	
Kościół	w	Afryce	pozdrawia	Kościół	w	
Polsce.	Wierni,	których	zobaczyliśmy,	
są	 rzeczywiście	 czcicielami	Maryi.	
Dziewica	Maryja,	Wasza	Matka,	 po-
zwoliła	 wam	 zachować	wierność	 w	
przeróżnych	trudnościach,	które	spot-
kały	was	w	historii…”
 Następnie Bp Ordynariusz podzię-

kował wszystkim, 
którzy przygoto-
wali uroczystość 
rekoronacji Cu-
downej Figury 
Matki Bożej: Ks. 
P r o b o s z c z o w i 
Józefowi Nóż-
ce, Paniom Pa-
włowskim, które 
przeprowadziły 
konserwację sta-
tuy, parafianom 
przeczyckim i 
wszystkim, którzy 
włączyli się w te 
prace.
 Ks. Proboszcz 
ze swej strony 
wyraził serdecz-
ne podziękowanie 
Bp Ordynariuszo-

wi za to, że z tak wielkim zaintere-
sowaniem i życzliwością odnosił się 
do wszystkich prac prowadzonych w 
parafii i doprowadził do tej pięknej 
uroczystości.
 Uroczystość na placu koronacyjnym 
zakończył hołd Maryi, na który złożyły 
się: modlitwa, śpiewy w wykonaniu 
solisty i chóru, fanfary. Następnie pro-
cesjonalnie wniesiono Figurę Matki 
Bożej do kościoła i umieszczono w 
głównym ołtarzu. Śpiewem „Magnifi-
cat” zakończono nabożeństwo. Pozo-
stają nam w pamięci słowa matki, która 
tak zwracała się do Matki Bożej:
	 „Maryjo!	Chcemy	dziś	zabrać	całą	
Ciebie:	Twoją	piękność,	Twoje	spojrze-
nie,	Twoje	serce	i	to	wszystko	zanieść	
do	naszych	domów.	Ciebie	nam,	Matko,	
wciąż	potrzeba.	Potrzeba	nam	dalszej	
Twej	 pomocy	 od	 porannej	modlitwy	
po	wieczorny	spoczynek.	Bądź	nadal	z	
nami	na	każdy	dzień	i	na	każdą	godzi-
nę...	Błogosław	naszej	twardej	pracy...	
Błogosław	naszym	rodzinom...	błogo-
sław	naszej	parafii,	by	była	szczególnie	
Twoim	Królestwem”.

Curenda nr 1-7 1976  
Rok 126 str. 140...
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Podczas ostatniego zjazdu Rady 
Europy w Warszawie dyskutowano 
o kwestii Białorusi, a raczej o jej wła-
dzach, które jako jedyne w Europie 
nie zdecydowały się przystąpić do 
RE mając ku temu możliwość. Być 
może już wtedy przygotowywano 
plany prowokacji, polemiki i walki 
z Polską. Skąd ta pewność? Metody 
sowieckich działań politycznych to 
zawsze długofalowe plany, które 
oczekują na reakcję „pacjenta” 
mając przygotowane odpowiednie al-
gorytmy działania dla odpowiednich 
decyzji. Łukaszenko działa jak stara 
sowiecka maszyna…

Kto to skonstruował?
Według polityków opozycji wobec  

tamtejszego prezydenta wszystko 
zaczęło się od wyboru nowych władz 
Związku Polaków na Białorusi. Po-
przednie były w ścisłych kontaktach z 
otoczeniem Łukaszenki, a nawet mogli 
być agentami KGB (wg Wprost nr 31). 
Osławione już przez media nazwisko 
Andżeliki Borys stało się kartą prze-
targową w procesie dyplomatycznym 
między oboma państwami. Ów prezes 
ZPB była wezwana na przesłuchanie, 
na którym prawdopodobnie wypyty-
wano ją z działań i dotychczasowych 
postanowień na swoim stanowisku, 
zarzucono jej też, że zorganizowała nie-
sankcjonowane zebranie przed domem 
polskim. Później koleje losu potoczyły 
się bardzo szybko, wzajemne persona 
non grata i wydalanie dyplomatów z 
ambasad (również ich wycofywanie 
jak w wypadku polskiego ambasado-
ra). Przez cały ten czas w przyczajeniu 
pozostawała Rosja, która uaktywniła 
się dopiero po 1 sierpnia, gdy w 
Warszawie troje dzieci pracowników 
ambasady rosyjskiej i jeden nastolatek 
z Kazachstanu zostały napadnięte przez 
chuliganów. Wiele jest hipotez co do 
celowości lub zaplanowania owego 
„incydentu” przez polityczne otoczenie 
prezydenta Putina. Wiadoma i widocz-
na jest przede wszystkim rozbieżność 
zdań polskich lekarzy szpitala MSZ i 
rosyjskiej lekarki kontrolnej. Ci pierwsi 
w oficjalnym oświadczeniu mówią, że 
dwoje dzieci ma na sobie tylko lekkie 
zadrapania (większych mogłyby się 
nabawić jeżdżąc na deskorolce), a 
dwoje nie ma żadnych śladów napaści. 
Zabrano prawdopodobnie komórki i 
kosztowności, ale o ile mi wiadomo w 
naszych pięknych miastach po pewnej 
godzinie naprawdę nie trudno natknąć 
się na tego typu „incydenty” dokony-
wane na Polakach, a jestem pewien, 

ze nie raz były one dokonane na kimś 
pochodzenia obcego. Jak dotąd to 
pierwsza taka sytuacja, gdy zagranicz-
ny MSZ zwraca na to uwagę w Polsce 
z takimi roszczeniami, ale oczywiście 
trzeba pamiętać, że to dzieci szanow-
nych dyplomatów. Ileż to Polaków było 
pobitych, dręczonych i okradzionych w 
krajach na wschodzie, a zwłaszcza na 
Białorusi? Nic dziwnego, że ponad po-
łowa Polaków nie chciała przepraszać 
za to wydarzenie Rosji, ale dlaczego nie 
więcej? Polski MSZ tym razem postąpił 
świetnie, przesłał wyrazy ubolewania, 
ale nie przepraszał, bo niby dlaczego 
100% naszych obywateli ma się korzyć 
przed Moskwą za 0,0001% (to oczy-
wiście odsetek warszawskich złodziei 
komórek). Niestety wcześniej Adam 
Rotfeld i jego kompania działali zbyt 
ostrożnie nie okazując zdecydowania 
i przegrywając pierwsze pozycyjne 
starcie z Łukaszenką.

Teoria spisku 
domowej roboty
Od niedawna można się zaczytywać  

w kolejnych ciekawych krymina-
łach polskich komentatorów. Pośród 
nich kilka brzmi prawdopodobnie 
i przekonująco jako rzeczywistość. 
Jedna z nich przedstawia nam Łuka-
szenkę jako swoistego odźwiernego 
Putina, który testuje cały świat (ale nie 
wszystkich naraz) i reakcje Europy na 
poszczególne posunięcia. Wg zwolen-
ników tej teorii prezydent Białorusi 
swoimi działaniami sprawdza reakcje 
NATO i UE wobec twardej polityki 
podobnej do sowieckich posunięć. Jak 
dotąd Moskwa może się przekonać, że 
jedność europejska to jedność Niemiec, 
Francji i Anglii. Cała Europa żyje teraz 
problemem terroryzmu w Wielkiej 
Brytanii, ale trzeba przyznać, że skala 
niebezpieczeństwa jest tam znacznie 
większa.
 Inna teoria jest wygłaszana przede 
wszystkim przez polityków w Mińsku 
będących w opozycji. Twierdzą oni, 
ze Łukaszenko boi się podobnej do tej 
z Ukrainy „pomarańczowej rewolu-
cji” (mam nadzieję, że tym razem to 
będzie inny kolor), która mogłaby go 
pozbawić nie tylko władzy, ale majątku 
i opinii dobrego gospodarza. Według 
nich działa on jak stary rosyjski dwu-
suw, który ledwo kaszle przestarzałą 
technologią lub brakiem środków na 
działanie, ale prze do przodu pchany 
przez nieświadome społeczeństwo 
białoruskie. „Problem naszego państwa 
polega na tym, że ludzie nie zdają so-
bie sprawy ze swojej nędzy” - mówi 

Stanisław Szuszkiewicz - „Dostają 
regularnie wypłaty, a podległe władzy 
media zniekształcają obraz poziomu 
życia w innych państwach. W naszej 
telewizji popularne jest pokazywanie 
Turkmenistanu i wschodnich części Ro-
sji jako porównanie”. Dla mieszkańców 
tego państwa wszystko mogłoby wrócić 
do normy. A czym jest ta norma? Po-
wrotem do „matki Rosji”. Na Białorusi 
ciągle nie mają ich własnego języka 
urzędowego. Wszystkie akty prawne 
spisywane są po rosyjsku, średnia życia 
przeciętnego mieszkańca tego kraju 
wynosi zaledwie 62 lata. 
 Jest jeszcze trzecia teoria nagłaś-
niana przez Vincuka Viackora - prze-
wodniczącego Białoruskiego Frontu 
Narodowego. Mówi ona o Łukaszence 
polującym na wymarzony fotel pre-
zydenta Rosji. Przez ostatnią kaden-
cję Putina chce on zyskać w oczach 
ludności rosyjskiej i tamtejszej elity 
politycznej. Chce awansować poprzez 
konformistyczne wykonywanie pole-
ceń z Rosji i głoszenia solidarności z 
tamtejszym narodem. Atakuje Polskę, 
aby „podlizać” się odpowiednim oso-
bom w Moskwie, które mają żal do nas 
za popieranie rewolucji na Ukrainie. W 
teorii tej przedstawia też Łukaszenkę 
jako bohatera Nibylandii, który walczy 
jak Dawid z Goliatem (USA). Wydaje 
mu się, ze może skłócić USA z UE i 
Polskę z resztą Europy.
 Fakty są takie, że wszystkie te teorie 
się nie wykluczają i mogą istnieć naraz. 
Dla Polski najważniejszy jest wybór - 
czy chcemy angażować się w politykę 
wewnętrzną Mińska czy nie. Jednak 
jak pokazuje historia, Polska bardzo 
często wtrąca się w takie sprawy, ale 
gdybyśmy tego nie robili, można by 
nam zarzucić hipokryzję, bo przecież 
sami wielokrotnie zwracaliśmy się o 
ingerencję do innych państw (zwłasz-
cza w XIX i XX w.). 

Polska racja stanu
Jeżeli mamy w jakiś sposób zareago- 

wać, to należy pamiętać, że do wy-
borów na Białorusi mało czasu. Nie 
możemy sami organizować wiecy, 
bo nie powinno się robić przemian w 
społeczeństwie, które tego nie chce. 
Łukaszenko cieszy się wciąż zbyt 
dużym poparciem, ale malejącym. 
Doraźne próby doinformowania na-
szych wschodnich sąsiadów poprzez 
radiostacje to na pewno za mało. 
Trzeba wniknąć w tamtejszy handel, 
szkoły i miejsca zebrań Białorusinów. 
Niewątpliwe jest, że trzeba zacząć od 
mniejszych komórek społeczeństwa. 
Tak właśnie miał działać Związek 

sowiecki dwusuw

Dokończenie na stronie 12
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Kącik  
zdrowia  
apteki „VITA”
Wakacyjna apteczka
Trwa właśnie ulubiona przez wszyst-

kich pora roku, czas zasłużonego 
odpoczynku - dla dzieci od nauki, dla 
dorosłych możliwość wykorzystania 
urlopu i zregenerowania sił. To czas 
dalekich i bliskich podróży, zwiedzania 
naszego pięknego kraju, nieważne czy 
gór czy nadmorskich plaż. Aby było 
to w pełni przyjemne, konieczne jest 
poczucie bezpieczeństwa spoczywa-
jące na dnie plecaka, czyli urlopowa 
apteczka. 
 Przede wszystkim nie zapominamy 
o zabraniu leków łagodzących skutki 
choroby lokomocyjnej. Przydadzą się 
w samochodzie, samolocie, pociągu 
i statku. Niezbędne są także środki 
przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. 
Nie pozwólmy by ból głowy czy zęba 
zakłócił nam urlop! Apteczka pierw-
szej pomocy powinna także zawierać 

podstawowe materiały opatrunkowe, 
bandaż, chustę trójkątną, plastry na 
odciski oraz maść lub żel skuteczny 
przy kontuzjach i urazach. 
 W apteczce miłośników opalania 
powinny koniecznie zagościć kremy z 
filtrem. Należy bowiem pamiętać, że 
promienie słoneczne, choć przyjemne, 
są dla skóry szkodliwe. Krem należy 
dobierać w zależności od fototypu. 
Osoby o bardzo jasnej karnacji powin-
ny stosować krem z filtrem 25, przy 
lekko śniadej karnacji niezbędny jest 
filtr SPF 20 - SPF 15, a te o ciemnej 
karnacji krem z filtrem SPF 10 - SPF 
15. Trzeba pamiętać by smarować 
twarz i ciało na 30 minut przed wyj-
ściem z domu, a aplikacje powtarzać co 
2 - 3 godziny. Jeśli po opalaniu skóra 
piecze niemiłosiernie, warto sięgnąć po 
aerozol przeciwoparzeniowy. 
 Warto mieć ze sobą także środki 
odstraszające komary. Aby uniknąć 
ugryzienia trzeba pamiętać o odpo-
wiednim stroju przylegającym do ciała, 
spryskaniu się preparatami odstra-
szającymi komary a także zażywaniu 
witaminy B. Gdy jednak dojdzie do 
ugryzienia, u osób wrażliwych dolegli-
wości mogą być uciążliwe i niezbędne 
jest zażycie leku antyhistaminowego i 

wapna oraz miejscowo posmarowanie 
odpowiednimi dostępnymi w aptece 
żelami łagodzącymi skutki ukąszeń. 
 Bardziej niebezpieczne są kleszcze 
przenoszące poważne choroby m.in. 
boreliozę. W przypadku pokąszenia na-
leży natychmiast zgłosić się do ośrodka 
zdrowia w celu usunięcia kleszcza. 
Dodatkowo lekarz może zlecić kura-
cję antybiotykami by nie dopuścić do 
rozwoju choroby. 
 Pamiętajmy, że latem niezwykle 
często dochodzi do zatruć pokarmo-
wych gdyż produkty szybko się psują. 
Czasem wystarczy niedomyty owoc, 
ciastko, apetycznie wyglądające lody 
i zatrucie pokarmowe zapewnione. 
Szczególnie narażone są dzieci i osoby 
starsze. W takich sytuacjach niezbędny 
okazuje się węgiel leczniczy oraz inne 
preparaty przeciwbiegunkowe o dzia-
łaniu ściągającym, tworzące trudno 
rozpuszczalne kompleksy z toksynami 
bakterii. 
Na zakończenie życzę udanego urlopu, 
nie zapomnijmy jednak o apteczce 
pierwszej pomocy, mam nadzieję że 
nikomu nie będzie potrzebna, ale po-
winniśmy ją zabrać... tak na wszelki 
wypadek. Dużo zdrowia!

M. i M. Godawska

Polaków na Białorusi i tak działa 
tamtejsza opozycja. Największym jej 
problem jest jednak to, że tak na Ukra-
inie jak i w Polsce opinia społeczna w 
większości były po stronie opozycji, co 
umożliwiało działanie. Skoro Polska 
chce być nadal winkelridem narodów to 
musi zainwestować w projekt przemian 
społecznych na Białorusi. Stworzyć 
telewizję nadającą na ten kraj, wysyłać 

dyplomatów nie do polityków, lecz do 
ludzi, zorganizować inwestycje, które 
pozwolą pracować naszym sąsiadom w 
przyzwoitych warunkach. 
 I tutaj pojawia się problem, bo 
Polska sama ma wystarczająco duże 
problemy ze stworzeniem inwestycji 
we własnym kraju. Mamy zaledwie 
12 tys. dolarów PKB na Polaka, a w 
Białorusi 6,8 tys. dolarów - chociaż to 
niemal dwa razy mniej, to i tak niewiele 
w porównaniu do zachodnich państw 

Europy. Trzeba również dodać, że w 
Polsce PKB wzrósł w stosunku do po-
przedniego roku, a w Białorusi zmalał. 
O problemach polskiej gospodarki 
pisać należy oddzielny artykuł, ale 
przyznać trzeba, że przyszły prezydent, 
rząd i parlament, będą mieli poważne 
pole do popisu. Znamienne jest, że 
owe pole wykorzystują już teraz, przed 
wyborami i popisują się, aż tuszu w 
fabrykach brakuje…

Kamil Berrahal

Dokończenie ze strony 11

 Wydział Edukacji, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Dębicy rozpoczął nabór wniosków 
stypendialnych na wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach działania 2. 2 Zintegrowanego Programu Operacyj-
nego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, finansowanych 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.

O pomoc stypendialną ubiegać się mogą:
- studenci wyższych uczelni urodzeni po 1978 roku, posiadający stałe zameldowanie na terenie powiatu dębickiego, 

których dochód na 1 osobę w rodzinie miesięcznie nie przekracza 250 zł netto, w przypadku studenta z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności 300 zł netto

- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (posiadający stałe zameldowanie na obszarach wiejskich), z wyłączeniem 
szkół dla dorosłych albo rozpoczynających lub kontynuujących naukę w dwuletnich uzupełniających liceach 
ogólnokształcących lub trzyletnich technikach uzupełniających, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, kończących 
się maturą, z terenu powiatu dębickiego, których dochód na 1 osobę w rodzinie miesięcznie nie przekracza 504 zł 
netto, w przypadku ucznia z orzeczonym stopniem niepełnosprawności 583 zł netto.

Wnioski wraz z załącznikami są do pobrania w budynku Starostwa Powiatowego w Dębicy, przy ul. Strumskiego 
1, pokój nr 14 od dnia 6 lipca 2005 r. w godz. od 8:00 do godz. 17:00.
Ostateczny termin składania wniosków upłynie dnia 26 sierpnia 2005r.

Informacja o rozpoczęciu II etapu programu 
stypendialnego Efs
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Podczas trwania IV Dni Ziemi Brzosteckiej 16 lipca br. 
na płycie stadionu, odbyły się Powiatowe Zawody OSP. 

Do współzawodnictwa stanęło 13 drużyn druhów seniorów 
oraz 5 drużyn dziewczęcych z powiatu dębickiego. 
 Każdy zespół miał do zaliczenia sztafetę 7x50 m oraz tzw. 
ćwiczenie bojowe. Strażacy rywalizowali w dyscyplinach, 
które są nieodłącznym elementem każdej akcji. Musieli na 
czas podłączyć wąż do rozdzielacza, skoczyć przez płotek 
lekkoatletyczny, biegać slalomem między tyczkami, poko-
nać równoważnię, ścianę i na koniec podłączyć prądnicę 
do węża. Sprytu wymagało też uruchomienie motopompy, 
rozwinięcie linii gaśniczych i strumieniem wody wprawienie 
w ruch tarczy obrotowej oraz przewrócenie czterech pachoł-
ków.  
 Zwycięskie drużyny nagrodzone zostały pucharami, 
dyplomami oraz wartościowymi nagrodami.
 Dowodem formy poszczególnych drużyn OSP są zdobyte 
miejsca.

Powiatowe Zawody sportowo-Pożarnicze

Dziewczęta z Brzostku podczas jednej z konkurencji  
ćwiczeń bojowych

Goście honorowi zawodów

Komentatorami zawodów byli Maria Smoroń  
i Zdzisław Wanat

Nagrody zwycięzcom wręczał Wicestarosta Stanisław Ska-
wiński i Wójt Leszek Bieniek

Pokonanie płotka lekkoatletycznego jest zawsze  
najbardziej widowiskowe

(f.l.)

Grupa A (mężczyźni)

Miejsce Jednostka OSP Punkty  
za sztafetę

Punkty za 
 ćw. bojowe

Punkty  
razem

I Brzostek 59,55 56,55 116,10
II Góra Motyczna 63,18 53,00 116,18
III Zwiernik 67,24 48,94 116,18
IV Nawsie Brzosteckie 63,28 53,29 116,57
V Bobrowa 62,51 56,90 119,41
VI Januszkowice Wieś 62,58 60,50 123,08
VII Korzeniów 60,13 63,54 123,67
VIII Braciejowa 66,54 57,75 124,29
IX Dębowa 71,80 57,60 129,40
X Czarna 66,18 66,93 133,11
XI Pustynia 65,68 70,50 136,18
XII Róża 73,37 68,24 141,61
XIII Pilzno 65,45 77,11 142,56

Grupa C (kobiety)

Miejsce Jednostka OSP Punkty  
za sztafetę

Punkty za 
 ćw. bojowe

Punkty  
razem

I Góra Motyczna 70,72 59,67 130,39
II Wola Wielka 71,06 67,20 138,26

III Brzostek 71,34 73,18 144,52
IV Wiewiórka 74,25 71,49 145,74
V Głowaczowa 77,74 dyskw. dyskw.
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Od pewnego czasu nosiłem się z 
zamiarem napisania tego felieto-

nu, ale dopiero ostatnie obfite deszcze 
i wezbrane wody naszych potoków 
zmobilizowały mnie do tego. Chodzi 
mi mianowicie o sprawę śmieci, która 
najwyraźniej uwidacznia się po stop-
nieniu śniegów i po wylewach rzek 
odsłaniając beztroskę i ewidentny brak 
kultury pewnej części mieszkańców 
naszego regionu. Jako mieszkaniec tej 
przecież malowniczej części naszego 
regionu nie mogę być obojętny na 
pogwałcenie jej piękna. 
 Na terenie Gminy istnieje gospodar-
ka śmieciami tzn. odbiór i wywóz, ale 
niestety korzystanie z tego chyba nie 
jest ustawowym obowiązkiem i pewna 
część mieszkańców uważa, że miej-
scem na śmieci są brzegi rzek, skarpy 
lub las. Istnym 
p a r a d o k s e m 
jest jak niektó-
rzy mieszkańcy 
niemal jak świę-
tość pielęgnują 
swoje zagródki, 
ale w najbliższej 
skarpie potrafią 
stworzyć praw-
dziwy arsenał 
wszelakich od-
padów. Wyglą-
da to tak jakby 
zasięg widzenia 
kończył się na 
czubku własnego 
nosa. Nie wiem 
na ile restryk-
cyjne jest prawo 
w tym zakresie, 
ale uważam, że 
korzystanie z 
odbioru śmieci 
powinno  być 
psim obowiązkiem. Nie stosowanie się 
do tego powinno być surowo karane. 
Odkąd bowiem Fenicjanie wynaleźli 
pieniądze to nie ma lepszego środka na 
wynagradzanie jak również karania. 
 Cały problem jest szerszy niż można 
byłoby streścić w kilku zdaniach. Po-
stęp cywilizacyjny w ostatnich latach 
nabrał wyraźnego przyspieszenia, ale 
niestety z tym postępem nie idzie w 
parze postęp świadomości niektórych 
mieszkańców. Przyczyn tego na pew-
no jest wiele, ale trzeba łączyć siły 
i środki, aby tę mentalność zmienić. 
Świadomości mieszkańców niewiele 
zmieni telewizja jak i prasa, bo z ich 
repertuaru najczęściej każdy wybiera 
to co lubi. Jesteśmy już członkiem 
Unii Europejskiej i w niedalekiej 
przyszłości trzeba będzie podejmo-
wać większe wyzwania jak chociażby 

segregacja śmieci czy budowa kanali-
zacji. Wśród niektórych mieszkańców 
pokutuje przekonanie, że jak się śmieci 
wyrzuci nad rzekę to woda zabierze 
i jest wszystko w porządku. Woda 
zabierze, ale pozostawi lub wyrzuci 
w innym miejscu i komu innemu. 
Obraz po przejściu większej wody jest 
niestety żenujący. W obecnym czasie, 
kiedy niemal wszystkie opakowania 
są oparte na plastikach trzeba znacz-
nie większej kultury, aby korzystać z 
dobrodziejstw cywilizacji. 
 Sam mieszkam nad rzeką i obser-
wuję co tam płynie. Jest tam dosłownie 
wszystko co tylko produkuje przemysł, 
a co wykorzystywane jest w gospodar-
stwach domowych. Niestety daleko 
nam jeszcze do kultury naszych są-
siadów z zachodu, chociażby dlatego, 

że u nas poprzedni system wyrządził 
niepowetowane szkody w tej dziedzi-
nie. Chociaż z poprzedniego systemu 
na dzisiejszy grunt należałoby może 
w zmodyfikowanej formie przenieść 
akcję typu POSESJA. Przypominam 
sobie pewne zebranie, gdzie poruszany 
był ten temat, to wysoki rangą przed-
stawiciel Urzędu Gminy poprzedniej 
kadencji odpowiedział, że starych 
nawyków zmienić się nie da, a trzeba 
tylko uczyć dzieci. Częściowo się z 
tym zgadzam, ale nie do końca. 
 W poprzednich latach obserwowa-
łem jak młodzież z okazji Dnia Ziemi 
wraz z nauczycielami szła drogą i 
zbierała śmieci. Teraz przynajmniej 
w moim rejonie chyba to zanikło. 
Apeluję do nauczycieli, aby jednak 
właściwy do tego czas wykorzystali 
również na nauczanie proekologiczne. 

Czytając prasę regionalną można się 
dowiedzieć o różnego typu akcjach 
proekologicznych połączonych na-
wet z nagrodami, a zainspirowanych 
przez nauczycieli pasjonatów, gdzie 
młodzież uczy się ekologii, a akcje 
te przynoszą wymierne korzyści dla 
środowiska lokalnego. 
Myślę również, że i księża powinni 
niekiedy użyć swojego autorytetu i 
napiętnować takie zachowanie społe-
czeństwa. Przecież takie zaśmiecanie 
i zatruwanie środowiska to swoiste 
bezczeszczenie dzieła Boga Stwórcy. 
 Bliskim pokrewnym problemem 
(może mniej widocznym) jest spala-
nie wszelkich plastików. Być może 
ludzie są nieświadomi, że do atmosfery 
ulatniają się super trujące dioksyny, 
przenikają do ziemi i następne poko-
lenia będą je spożywać wraz z płodami 
rolnymi. Nie dziwmy się, że tak panują 
różnego rodzaju nowotwory. Spo-

łeczeństwo lo-
kalne ma w tym 
również swój 
duży udział. 
 Aby nie być 
tylko czarno-
widzem należy 
również zauwa-
żyć pozytywne 
trendy. Wraca 
dużo ludzi na 
w i e ś ,  k t ó r z y 
kiedyś wyjechali 
za pracą w inne 
strony. Budują 
domy i nowo-
cześnie urzą-
dzają obejścia, a 
inni biorą z nich 
pozytywny przy-
kład i naśladują. 
Myślę również, 
iż pozytywnym 
zjawiskiem jest 
to, że coraz częś-

ciej w wyrokach sądów grodzkich jest 
praca na rzecz społeczności lokalnej. 
Chyba to dobra i korzystna metoda 
resocjalizacji. 
 Pisząc ten felieton w moim zamyśle 
było, aby stał się kanwą do poruszania 
tematu czy to na forum Rady Gminy 
czy zebrań wiejskich. Stwórzmy pe-
wien front, aby ten swoisty marazm w 
tej materii przestał trwać. Jak podróżu-
ję w rejony turystyczne to nawet u nas 
w kraju można zauważyć diametralnie 
czystsze od naszego środowisko. My-
ślę, że to odpowiednio restrykcyjna 
polityka władz lokalnych to sprawiła. 
 Zakończę może parafrazując słowa 
poety: „Może w większości jest biedny 
- to niech przynajmniej będzie czysty 
nasz dom ojczysty”.

Adam Dziadura  
Bączałka

Wolnoć Tomku w swoim domku?
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Joseph Murphy 
„Potęga podświadomości”

Joseph Murphy, doktor trzech nauk- 
religioznawstwa, filozofii i praw 

- „obywatel świata ducha”, był pre-
kursorem i krzewicielem myślenia 
pozytywnego. Przedmiotem jego badań 
było wnętrze człowieka - umysł i duch. 
Jego odkrycia i przemyślenia docierają 
do milionów ludzi w postaci popular-
nych publikacji wydanych w formie 
książkowej i nagranych na kasety, a 
także w postaci kasetowych programów 
ćwiczeń praktycznych. Pomagają tym, 
którzy czują potrzebę dokonania zmian 
w swoim życiu. Pomagają odkryć w 
sobie źródło siły, uwolnić się od lęku i 
bólu, osiągnąć to, co w życiu jest naj-
ważniejsze.
 Potęga podświadomości”, światowy 
bestseller, jest jego pierwszą książką 
wydaną w Polsce. Książka ta jest sztan-
darowym dziełem Josepha Murphy’ego. 
Dowodzi ona, że procesy psychiczne 
przebiegające poza naszą świadomością 
i bez jej udziału, będące ważną częścią 
naszej osobowości, mogą być wykorzy-
stane w sposób celowy, po naszej myśli. 

Służą temu specjalne techniki, zbadane, 
sprawdzone i opisane w tej książce, pop-
arte konkretnymi przykładami. Metody 
te odsłonią przed tobą nowe obszary 
i nowe możliwości twojego umysłu. 
Dowiesz się nie tylko, że masz w sobie 
klucz do życia pełniejszego, ale także, 
jak tego klucza używać, aby pomóc 
sobie i bliskim.


Howard Fast „Spartakus”

Jeden z najwybitniejszych pisarzy  
amerykańskich XX wieku. Howard 

Fast to autor ponad 70 powieści, tłuma-
czonych na 80 języków, genialny mistrz 
narracji, który potrafi zarówno w prozie 
współczesnej, jak i historycznej oddać 
walkę ludzkich namiętności w najbar-
dziej dramatycznych momentach dzie-
jów. Po wojnie był jednym z nielicznych 
amerykańskich pisarzy obecnych na 
polskim rynku wydawniczym. W 2000 
roku nakładem Wydawnictwa AMBER 
ukazała się słynna powieść „Spartakus”, 
a w 2002 „Mojżesz” - książka, nad którą 
pisarz pracował ponad 40 lat.
 Rzym rok 73 p.n.e. Sto tysięcy 
niewolników staje do walki przeciwko 
swym panom. Ich wodzem jest Sparta-
kus, prosty Trak, którego imię przeszło 
do historii jako symbol męstwa i nie-
złomności. Wielka powieść o wielkim 
człowieku, o heroiźmie, godności i 

Warto 
przeczytać

Wójt Gminy Brzostek informuje, że w okresie od 22 sierpnia 2005 r. do 15 września 
2005r. w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostku (pokój nr 15 i 16) będą przyjmowane wnioski o 
przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzostek na rok szkolny 2005/2006.
 Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie 
może być większa niż 316 zł netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
Pomoc materialna w formie stypendium przysługuje uczniom od klasy I szkoły podstawowej do słuchaczy szkół poli-
cealnych włącznie. Ta forma pomocy nie obejmuje studentów.
Dochody rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium muszą być udokumentowane zaświadczeniami.
 Wniosek o stypendium podlega zaopiniowaniu przez dyrektorów szkół, do których uczeń będzie uczęszczał w za-
kresie formy pomocy materialnej. 
 Wnioski są do pobrania w Urzędzie Gminy pokój nr 15 i 16 lub w internecie na stronie Gminy Brzostek: www.tel.
debica.pl/ugbrzostek 

Terminarz rozgrywek piłkarskich
V liga dębica
I runda sezon 2005/2006

To adres strony internetowej, którą od niedawna mają 
strażacy z Nawsia Brzosteckiego. Autorem strony jest 
gimnazjalista Łukasz Szynal, który tworzy ją w pro-
fesjonalny sposób. Warto tam zaglądnąć.

triumfie ludzkiego ducha, który rzuca 
wezwanie światu. 
 Fast - jak nikt przed nim ani po 
nim - odmalował najsłynniejszy bunt 
niewolników w dziejach starożytności 
i postać człowieka, który wstrząsnął 
potęgą Rzymu.


Michael Chabon „Cudowni chłopcy”

Michael Chabon urodził się w 1963r. 
w Waszyngtonie. Jest autorem 

dwóch zbiorów opowiadań oraz czte-
rech powieści, w tym nagrodzonych 
Pulitzerem The Amazing Adventures of 
Kavalier & Clay. 
 Pisarz i wykładowca Grady Tripp ma 
mnóstwo problemów. Tego samego dnia 
opuszcza go trzecia żona, a jego zamęż-
na kochanka oświadcza, że jest z nim w 
ciąży. Jego utalentowany student James 
myśli o samobójstwie. I co najgorsze 
- jego zdesperowany redaktor chce zaj-
rzeć do nowej powieści, z którą Tripp 
zmaga się od dobrych siedmiu lat. Roz-
poczyna się szalony weekend, podczas 
którego istotną rolę odegrają ślepy pies, 
żakiet Marilyn Monroe i złowieszczo 
wyglądająca tuba... Zabawna i mądra 
powieść Chabona doczekała się udanej 
ekranizacji z Michaelem Douglasem.

(Wykorzystano	materiał	z	ofert	 
książkowych	dla	bibliotek)

www.ospnawsie.kw.pl

1 Czarnovia Czarna - Brzostowianka 7 sierpnia 2-0
2 Chemik Pustków - Brzostowianka 14 sierpnia g. 17.30
3 Brzostowianka - Team Przecław 21 sierpnia g. 17.00
4 Złotniczanka Złotniki - Brzostowianka 28 sierpnia g. 11.00
5 Brzostowianka - KP Ropczyce 4 września g. 16.00
6 Lechia Sędziszów - Brzostowianka 10 września g. 17.00
7 Brzostowianka - Zryw Dzikowiec 18 września g. 16.00
8 Strzelec Frysztak - Brzostowianka 25 września g. 15.00
9 Brzostowianka - Start Wola Mielecka 2 października g. 16.00
10 Jutrzenka Ławnica - Brzostowianka 8 października g. 16.00
11 Brzostowianka - Ikarus Tuszów Nar. 16 października g. 15.30
12 Raniżovia Raniżów - Brzostowianka 23 października g. 15.00
13 Brzostowianka - Smoczanka Mielec 30 października g. 14.00
14 Sokół Kolbuszowa - Brzostowianka 6 listopada g. 11.00
15 Brzostowianka - LKS Żyraków 13 listopada g. 14.00
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Chór	matołków	straszy	nas
z	wysokich	stołków.
Kiedy	czujesz	się	jak	pionek
do	pobicia	przeznaczony
-	wstąp	do	baru.

Aktualności wiejsko-miejskie.
1. Znani ludzi z gminy Brzostek:

- w historii świata - Szela Jakub ze Smarżowej, przywódca rebelii 
chłopskiej w Galicji w XIX wieku 

- w historii Polski - Chajec Władysław z Kamienicy Górnej, 
rzeźbiarz artysta, autor m.in. rzeźby pt. „Współpraca kapitalisty 
z komunistą”

2. Oferty:
- Zatrudnię parobka lub służącą, wynagrodzenie 1 euro/godz. 

- nowobogacki
- Sprzedamy budynek 5-piętrowy z azbestem w ścianach - władze 

Dębicy
3. Przeliczniki:

Za worek żyta (50 kg) można kupić:
- 0,5 l wódki sklepowej
- 10 znaczków pocztowych na list zwykły
- 5 bochenków chleba
- motykę małą (duża kosztuje 17 zł)

4. Obyczaje
W Dębicy urodził się Krzysztof Penderecki. Nic z tego dla Dę-
bicy nie wynika. Dla Pendereckiego - i owszem. Na ogrodzenie 
dworku w Lusławicach miasto wyłożyło 200 tys. zł. Tymczasem 
przedsięwzięcie podobno splajtowało. Kto by jednak mistrzowi 
wypominał głupie 200 tys. zł! Nie wypada.

5. Zwyczaje.
Zwyczajna granda: w Polsce jako niby-biedak  bezrobotny korzy-
stający z pomocy społecznej. W Niemczech ów biedak pracuje 
legalnie, zarabia, płaci podatki. Wraca do kraju najnowszym 
modelem porsche. I znów korzysta z pomocy społecznej. Jak to 
powiedział Zulu-Gula: „Polska to jest bogata kraj”.

Brzostek będzie obchodził 650-lecie nadania 
praw miejskich w 2017 r. A więc za 12 lat. Do 
tego czasu Brzostek powinien odzyskać, utracone 
jeszcze przed wojną, prawa miejskie.  Bo czyż jest 
sens świętować jubileusz miasta na wsi? 
To tak, jakby w Czechach obchodzić Dni Mo-
rza. 

Brzostek przed wojną pod względem powierzchni niewiele był 
mniejszy od Jasła. 

Tab.1. Powiat jasielski. Stan na 1.VIII.1934 r.

Źródło: Mieczysław Wieliczko - Jasielskie w latach drugiej wojny 
światowej, 1974 r.

Cukier krzepi - pisał przed wojną Melchior Wańkowicz. Cukier 
krzepi i bogaci - głoszono w PRL i budowano cukrownie. Cukier 
nie krzepi i nie bogaci - mówią w Brzostku w III RP. Zlikwidowano 

Brzostecki Alfabet społeczny Rok III cz. I
wytwórnię galaretek owocowych, krówek, lizaków i innych słod-
kości. Ponad 100  kobiet miało pracę, zbyt na wyroby cukiernicze 
był - to dlaczego w Brzostku nie  ma już fabryki cukierków? Komu 
to przeszkadzało?
Stary Ignac zapytany co o tym sądzi odpowiedział: - panie, niech 
ten kapitalizm szlag trafi, ale co prawda, to prawda: z kilograma 
cukru zawsze wychodzi flaszka berbeluchy.

Doniesienia powiatowe - jawne.
Fiaskiem zakończyła się akcja samolustracji samorządowców 
powiatu dębickiego. Wydawać by się mogło, że na hasło: „lustruj 
się”   wszyscy zgodnie podpiszą oświadczenia, że nie byli tajnymi 
współpracownikami służb bezpieczeństwa PRL. Tymczasem nie.
Na siedem samorządów „temat” podjęły tylko trzy: Rada miasta 
Dębica, Rada Powiatu i Rada Gminy Jodłowa. W tym momencie nie 
ma znaczenia, ilu radnych złożyło oświadczenie w wyznaczonym 
terminie. Ważne, że w/w Rady potępiły donosicielstwo do SB. Na 
co czekają pozostałe samorządy?

Ekonomiści lat 1989 - 90 obiecywali Polsce wielki rozwój pod 
warunkiem równie wielkiej prywatyzacji. Przystąpiono więc do 
prywatyzacji. Dziś wiemy, że złodziejskiej. 
Pewien znany polityk w 1989 roku miał starą ciężarówkę. Dziś 
jest właścicielem połowy bazy PKS w mieście wojewódzkim. 
W debacie telewizyjnej Lepper powiedział mu w twarz: - na taki 
majątek w Ameryce pracuje trzy pokolenia, a pan dorobił się tego 
w 15 lat!
W 1990 roku Rafał Krawczyk, ekonomista, wymyślał recepty na 
sukces gospodarczy Polski. Same bzdury. Spisał te swoje berbe-
lujstwa w książce pt. „Wielka przemiana”. 
Ignac, jak był młody, to zdarzało się, że całą noc walił gorzałę. A 
nad ranem miał także „wielką przemianę”. Pod stołem - w pozycji 
horyzontalnej.

Felieton jest to utwór publicystyczno - dziennikarski o tematyce 
społecznej, obyczajowej lub fabularnej, posługujący się środkami 
prozy fabularnej.
Najchętniej czytanym autorem felietonów w prasie powiatowej 
jest Andrzej Plęs - redaktor dębickiego oddziału Gazety Krakow-
skiej. 
W jednym z felietonów napisał: „W Brzeźnicy na cmentarzu po-
święcono pomnik nienarodzonych. W sąsiedniej Paszczynie żyje 
troje narodzonych. Nie chcą pomnika.” Stwierdzenie bolesne i 
odważne (do bólu).
A oto II edycja rankingu najlepszych felietonistów powiatu dę-
bickiego:
1. Andrzej Plęs, 2. Ryszard Pajura, 3. Ewa Podolska, 4. Jacek 
Dziekan, 5. Agnieszka Majba, Agnieszka Kruszyńska, 6. Sławomir 
Oskarbski

Gadulstwo nie jest grzechem tylko przeznaczeniem. Nie umrze 
ten, kto nie wypowiedział wszystkich wyznaczonych mu słów. 
Małomówni mają mniejszy limit i dlatego żyją krócej.

Ten znak drogowy zna każdy. Zwłaszcza 
chory. Dla wielu jest nadzieją na powrót 
do zdrowia, do lepszego życia. Hospital 
znaczy po polsku szpital. Przez 15 lat rzą-
dów pospołu SLD z PSL, AWS z UW a na 
koniec SLD z uciekinierami z Samoobrony 
doprowadzono do śmierci klinicznej służby 

zdrowia. Najbardziej ohydne w tym wszystkim jest to, że zamiast 
rozwiązywać problemy finansowe szpitali, szkaluje się lekarzy, 
często wybitnych specjalistów. Antagonizuje się pielęgniarki z 
dyrekcją szpitala. Na szczęście są szpitale, gdzie leczą dobrze, choć 
w skromnych warunkach. I nie w mieście wojewódzkim, lecz po-
wiatowym. W Gorlicach nad Ropą. Sława dr. Tomasika, ordynatora 
oddziału urazowo-ortopedycznego tamtejszego szpitala, niesie się 
po Rzeszowszczyźnie. Hej, nad rzeszowską Jasiołką...

Koniec cz. I
Ferdynand Bugno

Nazwa gminy Obszar w km2 Liczba  
wsi

Liczba 
mieszkańców

Miasto Jasło 5,90 - 10 112
Brzostek I 4,41 miasteczko 1396
Brzostek II 117,60 18 11 857
Dębowiec 86,25 12 7773
Jasło II 118,25 22 16 522
Jodłowa 111,17 8 10 829
Kołaczyce 94,95 16 10 909
Krempna 130,32 10 4372
Osiek Jasielski 67,31 10 5992
Skołyszyn 49,26 12 6433
Szerzyny 108,29 7 12 234
Tarnowiec 63,88 16 7640
Żmigród Nowy 96,93 17 10 212
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jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Poziomo:
1) Wykaz cen; 4) Ma długie wąsy;  
7) Dział fizyki, prąd; 8) Szerzenie 
cywilizacji; 12) Odchyłka wahadła;  
14) Podwyższony dźwięk „a”; 15) 
Tygodnik Urbana; 16) Buty pilkarza;  
17) Bardzo wolne tempo muzyczne; 
18) Przyrząd do wykonywania ćwi-
czeń siłowych; 20) Ma dwa końce;  
21) Kraj Hamleta; 23) Przelotne lub 
ciągłe; 24) Autor powieści „Solaris”; 
25) Osoba niewojskowa; 26) Własne 
ja; 27) Wizerunek postaci; 28) Opano-
wały ziemię po wymarciu dinozaurów; 
29) Ziółko; 30) Biblijne złote bóstwo.
Pionowo:
1) Nauczycielka chemii; 2) Kontro-
lująca izba; 3) Żałobna tkanina; 4) 
Dowcip, kawał; 5) Rzeka w południo-
wo-wschodniej Polsce; 6) Umysłu 
groźniejsze niż Słońca; 9) Miasto 
w woj. radomskim; 10) Tankowiec; 
11) Pociecha dziadka; 12) Nauka o 
budowie ciał niebieskich i ich ruchu;  
13) Nie umie pisać, ani czytać;  
17) Liczba „pi”; 19) Lata bez silnika; 
22) Miasto w Hiszpanii; 23) Rzęsiste 
po udanym występie.

litery z kratek ponumerowanych 
w prawym dolnym rogu utworzą 
rozwiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego niżej dostarczone do 
dnia 10 września 2005 r. do Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
wezmą udział w losowaniu nagrody 
książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzed-
niego numeru: BIEdnEMu ZA-
WsZE WIATR WIEJE W OCZY
Nagrodę książkową wylosował Jó-
ZEF CZARNECKI  ze smarżowej
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać 
się do GOK w Brzostku.

J. Nosal

Idzie kurczak z papierosem po lewej 
stronie ulicy, po drugiej stronie idzie 
kogut i tak do niego mówi:
- Hej, ty mały, czekaj powiem twoim 
rodzicom, że palisz papierosy!
Na to kurczak:
-  A sobie mów... Ja jestem z wylę-
garni.

		

Rozmawiają dwie znajome: - Co to, 
zmieniłaś miejsce pracy? - Tak, ze 
względów zdrowotnych... - A co ci do-
lega? - Mnie nic, ale szefowi robiło się 
słabo na mój widok

		
Chłopak pyta swoją dziewczynę: - Ilu 
miałaś chłopaków przede mną? Ona 
się nie odzywa... - Obraziłaś się na 
mnie czy co? - Cicho, nie przeszkadzaj 
mi. Liczę...

		
Pani od przyrody pyta Jasia:
- Jakie są rodzaje komórek?
Jaś: - Nokia, Simens, Motorola...

		

- Szukamy człowieka, nie uchylającego 
się od pracy i nie wykorzystującego 
chorobowego. - Świetnie, zatrudnijcie 
mnie, a pomogę wam szukać...

		
Kobieta powinna traktować mężczyznę 
jak psa:
1. Dobrze nakarmić...
2. Nie drażnić...
3. Wypuszczać na wieczór...

		
Policjant wchodzi do sklepu i prosi o 
dwa sznurowadla.
- Jakie?
- Jedno lewe, drugie prawe!
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Kantor Wymiany Walut
Brzostek, ul Rynek 12 - sklep GS

Zapraszamy od 8:00 do 15:30
Atrakcyjne ceny

OFERUJEMY
	ubezpieczenia komunikacyjne OC 

Pojemność
Silnika
Do 900

901-1300
1301-1600
1601-2000
Pow. 2000

Zniżka za bezszk.
60,00%

157
180
212
270
350

Składka
Podst.
393
450
531
675
874

	ubezpieczenia komunikacyjne A C, N N W,
	ubezpieczenia mienia (mieszkania, domy, firmy),
	ubezpieczenia życia i „dożycia”,
	kredyty, lokaty, konta osobiste oraz firmowe
    Banku Pocztowego

	 Stale	poszerzamy	naszą	ofertę,	a	nasi	konsultanci	są	
do	Państwa	dyspozycji:
	Urząd Pocztowy Dębica l, ul. Jana III Sobieskiego 11, 
Pon.-Pt. 9:00-17:00 tel. (14) 670 41 32, 0-502 205 499
	Urząd Pocztowy w Brzostku,
Pon.-Pt. 8:00-16:00 tel. (14) 683 04 76, 0-607 931 410

Z A P R A S Z A M Y
Sprzedam działkę 

o pow. 12 arów w Brzostku.
Cena za 1 ar 1.100 zł.
Telefon: 501 434 785

OGŁOSZENIE  
WÓTA GMINY BRZOSTEK

Wójt Gminy Brzostek ogłasza negocjacje  
na wynajem lokalu użytkowego (kiosku)  

płożonego na przystanku PKS   
w kierunku do Jasła.

Oferty pisemne można składać do 29 sierpnia br.
 Bliższe informacje w siedzibie Urzędu - pokój nr 5

INFORMACJA O WYBORZE  
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Brzostek
39-230 Brzostek
ul. Rynek 1
tel/fax (014) 68-30-111
Zamawiający tj. Gmina Brzostek informuje, że w wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Wy-
konanie renowacji cmentarzy wojennych: nr 228 w 
Przeczycy, nr 218 w Bukowej, nr 227 w Gorzejowej - 
według wskazania” rozstrzygniętego w dniu 22-07-2005r. 
wybrana została oferta nr 1 Fabryki Farb i Lakierów 
„HERMAL - DĘBICA”, Zakład Produkcyjny 39-207 
Brzeźnica 395 A
Cena oferty wybranej: 24 794,35 zł. 
Słownie: (dwadzieścia cztery tysiące siedemset dziewięć-
dziesiąt cztery złote 35/100)
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W dniach od 25.07. do 07.08.2005r. 
z wykorzystaniem zbiornika 

wodnego i „Rybaczówki” w Kleciach 
odbywały się zajęcia z żeglarstwa i 
wędkarstwa. W godzinach od 10 do 16 
młodzież w wieku szkolnym od 7 do 16 
lat pod fachowym okiem instruktorów 
Rzeszowskiego Związku Żeglarskiego 
Wacława Dudka i Piotra Szacha oraz 
nauczycieli wychowania fizycznego 
Rafała Krajewskiego i Marka Kramarza 
po wstępnym przygotowaniu teoretycz-
nym ćwiczyła technikę żeglowania. 
„Ten	 przyjemny	 i	 pożyteczny	 sposób	
spędzenia	wolnego	 czasu	ma	na	 celu	
rozwinięcie	 zainteresowań	młodzieży	
sportem.	Niweluje	zagrożenia	ze	stro-

Wakacje  
pod żaglami

ny	 środowiska	 zewnętrznego.	Zajęcia	
z	 zakresu	 żeglarstwa	 i	 wędkarstwa	
pozwalają	na	wykształcenie	 pozytyw-
nych	cech	osobowości.	W	następstwie	
organizowanych	 szkoleń	 planowane	
jest	utworzenie	klubu	żeglarskiego	na	
terenie	 gminy.	 Pozwoli	 to	 na	 zorga-
nizowanie	 czasu	wolnego	młodzieży	
i	 rozwijanie	 zainteresowań	w	okresie	
całego	 roku” - mówi szef Polskiego 
Związku Żeglarskiego w Rzeszowie 

pan Leon Wornikowski.
 Nie zabrakło również amatorów 
wędkowania. Program tego szkolenia 
obejmował m. in. poznanie i doskona-
lenie metod łowienia, rozpoznawanie 
gatunków ryb, ochrona środowiska i 
ekosystemów wodnych jako ważny 
element wędkarstwa.
 Zajęcia te finansowane były przez 
Urząd Gminy w Brzostku ze środków 
funduszu przeciwalkoholowego.

M. Kawalec

Najmłodszy żeglarz
Na tej żaglówce można pływać tylko 

pod bacznym okiem instruktora

Najpierw trzeba odpowiednio przygotować sprzęt

Przed wejściem na pomost trzeba ko-
niecznie założyć kapoki

Fot. J. NosalŻaglówki na jeziorze w Kleciach prezentują się całkiem nieźle
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W galerii Domu Kultury w Brzostku 
w czwartek 21 lipca br. miało 

miejsce uroczyste otwarcie wysta-
wy fotografiki Andrzeja Stanisława 
Cholewiaka „Pejzaże brzosteckie” i 
malarstwa Ryszarda Porzuczka „Ko-
biety”, w którym uczestniczyli autorzy 
i zaproszeni goście.
 Andrzej Stanisław Cholewiak, 
mieszkaniec Brzostku, fotografiką 
artystyczną zajmuje się już od dłuż-
szego czasu, co pozwoliło mu nabrać 
doświadczenia właściwego artystom 
ukształtowanym: spójność tematyki 
z poetyką jej prezentowania. Wszyst-
kie szczeble dochodzenia do pełnej 
sprawności warsztatowej ma już za 
sobą, czego dowodem są przedstawiane 
prace. Nie są to ckliwe pejzaże lecz od-
ważnie ukazany rezultat zmagania się 
artysty z materią światłą i jednocześnie 
koloru, wszak pochodzenie fizyczne 
obu tych kategorii jest prawdopodobnie 
wspólne. I w tym chyba tkwi tajemnica 
malarskości tych fotogramów, zaś nie-
zwykle trafna aura kolorystyczna jest 
świadectwem wrażliwości ich autora 
na to, co stanowi samo sedno malo-
wania światłem. Ale na to może sobie 
pozwolić artysta świadomy (bez fałszy-
wej skromności) swoich możliwości 
osiągania efektu artystycznego i tym 

wymaganiom Pan Andrzej całkowicie 
sprostał.
 Ryszard Porzuczek - malarz kobiet - 
jest z zawodu inżynierem. Malarstwem 
zajmuje się od 45 lat. W 1978 roku 
reprezentował Polskę na Europejskiej 
Wystawie Malarzy Nieprofesjonalnych 
w Münster. Pod koniec lat 90. wysta-
wiał swoje prace w Dębicy, Rzeszowie 
i Krakowie. Malarstwo jest dla autora 
filozofią. Unika efekciarstwa; wystawia 

rzadko, ale z wielkim rozmysłem - tak, 
by za pomysłami nadążała wprawna 
ręka.
 Niektóre wystawy: 1973 i 1975 
- Olsztyn, 1978 Warszawa (wystawa 
zbiorowa), 1979 Münster - Ossnar-
buck, RFN (wystawa zbiorowa), 1979 
Katowice, 1995 Dębica, 1997 Rzeszów, 
1999 Kraków, 2005 Brzostek (wystawa 
zbiorowa).

aa

Wernisaż

Ryszard Porzuczek (drugi od lewej) na tle swoich obrazów

Andrzej Cholewiak prezentuje swoje prace Zaproszeni goście Fot. J. Nosal


