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W Wielką Sobotę święciło się  
i święci pokarmy. Dzisiaj zawar-

tość koszyczka jest nieco inna. Pełno w 
nim czekoladowych baranków, pisanek, 
zajączków i kurczaczków, a obok nich 
dopiero chleb, chrzan czy wędlina. Daw-
niej „święconka” składała się z baranka 
upieczonego z ciasta w glinianej dużej 
formie. Jeśli znalazł się cukrowy baranek 
to przeważnie niewielki.
 Chlubą pani domu lub dziewcząt były 
przeróżne pisanki. Oprócz nich święco-
no zwykłe jajka ugotowane w łupinach 
cebuli lub zielonym życie. W koszyku 
obowiązkowo był chrzan, chleb, masło, 
sól, wędlina (kiełbasa i boczek) oraz 
babka.
 Święconego nie wolno było „kosztować” po przyniesieniu 
z kościoła. Musiało czekać do Wielkiej Nocy, do uroczystego 
śniadania, w którym dominował barszcz biały na wędzonce z 
jajkami i kiełbasą.                                                            (aa)

To nasza 
tradycja

Nie inaczej było w brzosteckiej 
podstawówce. 5 kwietnia bie-

żącego roku odbyło się spotkanie 
środowiskowe pt. „Niech nasza 
droga będzie wspólna”. Montaż 
słowno-muzyczny poświęcony 
Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II 
z okazji I rocznicy śmierci przygo-
towały dzieci z klas I-V  pod kie-
runkiem nauczycieli. W akademii 
uczestniczyli rodzice uczniów oraz 
zaproszeni goście.
 Przed obrazem przedstawiają-
cym Papieża dzieci ułożyły znicze  
w kształt serca. Takie chwile spra-
wiają, że choć na moment stajemy 
się lepsi.
	 Dla	 mnie	 to	 najcudowniejsza	
chwila, kiedy śpiewam „Barkę” bo 
czuję, że w tej melodii jest Papieski 
duch	–	dodaje wzruszona Ania.

(ac)

Kolejne pokolenia czczą Jego obecność

Fot. J. Nosal



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 3

Podjęta przez Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Brzoste-

ckiej inicjatywa starań o przy-
wrócenie praw miejskich dla 
Brzostka wywołała społeczną 
dyskusję. Pomysł spotkał się 
ze zdecydowanym entuzja-
zmem zwłaszcza wśród młodych 
mieszkańców i tych ze starsze-
go pokolenia, dla których fakt 
zamieszkiwania w mieście jest 
prestiżem. W zasadzie wiodą 
oni specyficzny miejski tryb 
życia, nie mają nic wspólne-
go z rolnictwem a uzyskanie 
przez Brzostek statusu miasta 
potwierdziłoby tylko miejski 
charakter miejscowości, w której 
mieszkają.
 Obok entuzjastów pomysłu 
jest też nie mała grupa mieszkań-
ców, którzy obawiają się skut-
ków ekonomicznych w zmianie 
statusu miejscowości z wiejskiej 
na miejską. Według obowią-
zującego obecnie prawa takich 
skutków nie ma. Wysokość 
podatków i opłat lokalnych nie 

różni się ze względu na położe-
nie nieruchomości na wsi czy w 
mieście. Mieszkanie w mieście 
nie powoduje utraty pewnych 
przywilejów jak na przykład 
dodatek wiejski dla nauczycieli. 
W ostatnim okresie konstrukcja 
przepisów prawnych wprowa-
dzających określone preferencje 
dla mieszkańców niektórych 
terenów oparta jest głównie o 
czynnik demograficzny – za-
mieszkiwanie w miejscowości 
do 5 tysięcy mieszkańców, lub 
ekonomiczny - dochód na jed-
nego mieszkańca. Pomija się 
czynnik zamieszkiwania na te-
renach wiejskich. Obecnie brak 
jest ekonomicznych skutków 
zmiany statusu miejscowości.
 Nie zawsze jednak tak było. 
Do niedawna położenie szkół 
na terenie miasta powodowało 
znaczne obniżenie subwencji 
oświatowej. Co do przyszłych 
skutków trudno się wypowia-
dać.

(bil)

Być czy nie być miastem?

12 marca br. z inicjatywy Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Brzosteckiej odbyło się spotkanie 

Komitetu Obchodów 640–lecia nadania praw miej-
skich Brzostkowi. Obecni byli: Wójt Gminy Brzostek, 
Przewodnicząca Rady Gminy, Zastępca Wójta, Sołtys 
Brzostku, dyrektorzy szkół w Brzostku, przedstawiciel 
Centrum Kultury i Czytelnictwa, prowadzący spotkanie 
Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej 
oraz Zarząd Towarzystwa i inne przybyłe osoby. W 
trakcie spotkania omówiono następujące sprawy:
1. Powołanie Komitetu Obchodów 640 -lecia nadania 

praw miejskich, w skład którego wejdą:
a. osoby pochodzące z Brzostku 
b. samorząd, oświata
c. organizacje społeczne
d. kościół i organizacje religijne
e. przedsiębiorcy

2. Powołano Prezydium Komitetu Obchodów: Jerzy 
Potrzeba – przewodniczący, Zofia Skórska – za-
stępca, Krzysztof Kolbusz – zastępca

3. Wstępnie ustalono terminarz uroczystości, związa-
nych z rocznicą, bazując na lokalnych imprezach, 
na stałe wpisanych w kalendarz kulturalno–spor-
towy gminy Brzostek.

Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Brzosteckiej

640 lat nadania  
Brzostkowi praw miejskich

Wiosenna powódźZ prac Rady Gminy
W wyniku tegorocznej po-

wodzi zalanych zostało 
około 250 ha gruntów rolnych 
we wsiach: Brzostek, Klecie, 
Bukowa, Przeczyca, Skurowa, 
Zawadka Brzostecka, Kamienica 
Dolna. 
 Szybko topniejący śnieg 
oraz intensywne opady desz-
czu spowodowały zniszczenia 
nawierzchni dróg, podmycia i 
oberwania poboczy. Najbardziej 
ucierpiały drogi w miejscowoś-
ciach: Bukowa (Budy), Buko-
wa-Januszkowice Działy, Wola 
Brzostecka - Bączałka, Kamie-
nica Górna, Smarżowa (koło p. 
Kozneckiego), Gorzejowa (Pod-
las), Siedliska-Bogusz (Kmiecie, 
Stawki, Zagórze), Brzostek (Sta-
ra Droga), Przeczyca (Podlas, 
Laskowiec), Kamienica Górna 

(Granice), Kamienica Dolna 
(Marchot), Grudna Dolna (koło 
p. Trojnara) 
 Dały też znać o sobie wezbra-
ne potoki, które były przyczyną 
zniszczeń na drodze gminnej 
Klecie (Stawiska), Brzostek 
- Klecie, Kamienica Górna (Gra-
nice). 
 Uszkodzone zostały również 
pobocza na drodze powiatowej 
Brzostek - Błażkowa, a w Sied-
liskach-Bogusz (Huta) zostały 
podmyte przyczółki mostu.
 W czasie akcji powodziowej 
trwającej na terenie gminy Brzo-
stek w dniach 29-31 marca 2006r. 
brały udział jednostki OSP z 
Brzostku, Nawsia Brzosteckiego, 
Siedlisk-Bogusz i Skurowej.

M. Dodolak
Fot. P. Batycki

5 kwietnia br. odbyła się XXXV sesja Rady Gminy 
Brzostek. Obrady prowadziła Przewodnicząca 

Rady Gminy Zofia Skórska. Podczas obrad Wójt Gmi-
ny Leszek Bieniek przedstawił sprawozdanie z wyko-
nania uchwał Rady informując: aktem notarialnym Nr 
1196/06 z dnia 24 marca br. dokonano zamiany działki 
położonej w Kamienicy Dolnej przeznaczonej pod roz-
budowę parkingu, zgodnie z uchwałą Nr XXV/212/05 
z dnia 14.04.2005r. Aktem notarialnym Nr 2683/06 
z dnia 30.03 br. dokonano przeniesienia własności 
działki zabudowanej oznaczonej nr 833 położonej w 
Brzostku. Realizując uchwały Nr XXXIII/270/06 i 
Nr XXXIII/271/06 z dnia 30.01.2006r. dokonano za-
miany działek i przyjęcia darowizny działki od Parafii 
Rzymsko - Katolickiej w Brzostku z przeznaczeniem 
pod rozbudowę drogi gminnej, uregulowanie stanu 
prawnego na gruncie oraz pod urządzenie parkingu.
W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła uchwały 
w sprawie:
	zmiany uchwały budżetowej na 2006 r. Nr 

XXXII/259/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.
	zaciągnięcia kredytów długoterminowych na re-

alizację zadania pod nazwą zaspokojenie potrzeb 
społeczno – kulturalnych przez modernizację domu 
ludowego – Bukowa i gminnego ośrodka sportu i 
rekreacji – Brzostek oraz na spłatę wcześniej zaciąg-
niętych pożyczek i kredytów na asfaltowanie dróg.
	przyjęcia środków z Funduszu Spójności, będących 

w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 
upoważnienia Wójta Gminy Brzostek do podpisania 
umowy o dofinansowanie Projektu pn. ”Program 
poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”.
	przyjęcia darowizny działki oznaczonej numerem 

607/2 położonej w Nawsiu Brzosteckim przezna-
czonej pod rozbudowę drogi gminnej.

Ewa Szukała
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Papież Grzegorz Wielki w VI wieku 
nazwał Wielkanoc Solemnitas	Solem-

nitatum, czyli uroczystość uroczystości. 
Jest to największa uroczystość kościelna. 
Święta Wielkanocy i Święta Bożego 
Narodzenia mają wiele cech wspólnych, 
podkreślających nasz narodowy charak-
ter, naszą polską gościnność, serdecz-
ność i głęboką pobożność, dzięki którym 
religia i obyczaj przenikają się wzajem-
nie. Tak jak podczas Wigilii dzielenie się 
opłatkiem, tak na Wielkanoc dzielenie 
się święconym jajkiem przypomina 
prastare chrześcijańskie agapy.
 Zwyczaje związane z obchodem Wiel-
kiej Nocy rozpoczynają się od Niedzieli 
Palmowej, dawniej zwanej Wierzbną lub 
Kwietną. Wszyscy ewangeliści opisują 
wjazd Chrystusa do Jerozolimy na pięć 
dni przed ukrzyżowaniem, ale tylko 
święty Jan wspomina, że zgromadzony 
lud wita Go gałązkami palmowymi. Ta 
wzmianka dała początek zwyczajowi i 
powszechnej dziś w całej Polsce nazwie: 
Niedziela Palmowa. W Polsce z palma-
mi wiążą się liczne zwyczaje ludowe. 
Polska palma to gałązka wierzbowa i 
leszczynowa. Wierzba uznawana była 
za roślinę „miłującą życie”, w ikono-
grafii chrześcijańskiej symbolizuje zaś 
zmartwychwstanie i nieśmiertelność 
duszy. Do palmy wkłada się też inne 
rośliny „wiecznie zielone”, jak np. gałąz-
ki cisu, borówek, bukszpanu, barwinka, 
tui i ozdabia się suszonymi kwiatami i 
wstążeczkami. Polacy zawsze przypi-
sywali palmie właściwości lecznicze i 
czarodziejskie, dlatego poświęconymi 
w kościele palmami kropiono domostwa, 
obejścia i bydło w oborze, chłostano się 
dla zdrowia, połykano pączki gałązki 
wierzbowej, co miało zapobiec cho-
robom gardła, płuc i wszelkim bólom. 
Na wsi zatknięta starym zwyczajem za 
święty obraz, w mieście	powieszona na 
ścianie lub wstawiona do wazonu ma 
chronić od złego, czarów i nieszczęścia, 
przed chorobą, a przede wszystkim od 
ognia. Poświęcone palmy przechowuje 
się z szacunkiem do następnych świąt 
Wielkanocnych.
Z Niedzielą palmową związany był 
jeszcze jeden stary zwyczaj – odbywały 
się kwesty uczniów szkół elementarnych 
i studentów, którzy po nabożeństwie 
zbierali się pod kościołami i recytowali 
wierszowane oracje, najczęściej o bie-
dzie studenckiego życia oraz teksty pełne 
przechwałek i żartów. W ten sposób 
„zarabiali” na swoje utrzymanie.
 Wielki Tydzień, ostatni w Wielkim 
Poście, upływa pod znakiem przygoto-
wań i oczekiwania Wielkiej Niedzieli. 
Jest okresem wzmożonych umartwień, 
postów i praktyk religijnych. W tym cza-
sie odwiedzano ubogich i chorych, któ-

rym udzielano wsparcia. W kościołach 
obchodzi się Misterium Męki Pańskiej.
 W Wielką Środę następowało gasze-
nie świec, tzw. ciemna jutrznia. Kapłan 
uderzał w kazalnicę mszałem na znak 
chaosu, jaki zapanował po pojmaniu 
Chrystusa. Młodzież wykorzystała ten 
obrzęd jako pretekst do zabawy. Polegała 
ona na wieczornym obchodzeniu wsi z 
drewnianymi kołatkami, hałasowaniu, 
aby wypędzić diabła, który mógł się jesz-
cze gdzieś ukryć. Mimo narastającego 
nastroju żałoby i powagi praktykowany 
był zwyczaj wieszania, palenia lub to-
pienia kukły Judasza, wśród śmiechu i 
śpiewów.
 Wielki Czwartek to święto kapła-
nów, ponieważ w tym dniu w czasie 
Ostatniej Wieczerzy został ustanowiony 
sakrament kapłaństwa. W nawiązaniu 
do gestu Pana Jezusa, który obmył nogi 
swoim dwunastu apostołom, biskup 
obmywa nogi dwunastu kapłanom. Pod 
koniec Mszy świętej w Wielki Czwartek 
ogołocony zostaje ołtarz, we wszystkich 
kościołach dzwony zamienia się na 
drewniane kołatki, symbolizujące zdradę 
Judasza. W nocy z Wielkiego Czwartku 
na Wielki Piątek na pamiątkę przejścia 
przez Chrystusa potoku Cedron, w Pol-
sce południowej chodzono do stawów i 
rzek, aby obmyć się w wodzie.
 W Wielki Czwartek, na pamiątkę 
wieczerzy Pańskiej, we wszystkich do-
mach jedzono tajnię – postną kolację. 
Według staropolskich obyczajów wielu 
Polaków po tajni nic już nie jadło aż do 
wielkanocnego śniadania.
 Wielki Piątek to w kościele dzień 
najgłębszej żałoby po zgonie Chrystu-
sa. Wyrażają ją ogołocone z obrusów, 
kwiatów i świec ołtarze, puste i otwarte 
tabernakula, zasłonięte kirem wizerunki 
Zbawiciela. Droga Krzyżowa w tym dniu 
to specjalne przeżycie. Przez wszystkie 
jej stacje towarzyszymy męce Pana. 
Wreszcie umęczonego Chrystusa składa-
my do grobu. W Polsce grób Pański miał 
zawsze bardzo doniosłą rolę. Ubierany 
przez miejscowe wspólnoty, często obok 
motywów religijnych przekazywał także 
motywy narodowe i pro-wyzwoleńcze. 
Zwyczaj strojenia grobu Chrystusowego 
przywędrował do Polski najprawdopo-
dobniej z Czech lub Niemiec i u nas 
bardzo się rozwinął. Przy grobie stoją 
często honorowe straże.. Odwiedzanie 
grobów Chrystusowych w Wielki Piątek 
to stara, piękna polska tradycja, która 
przetrwała do dziś.
 Ściśle związane z wielkopiątkową 
tradycją były też niegdyś kwesty na 
pomoc ubogim, budowę przytułków, 
szpitali, sierocińców, domów dziecka. 
W ludowych obrzędach ważne miejsce 
zajmowały śledź i żur – stanowiące w 

większości wielkopostne pożywienie, 
gdyż dawniej w Polsce przestrzegano 
postu bardzo gorliwie, wyrzekając się 
nie tylko mięsa i tłuszczów, ale i nabiału 
oraz cukru. Dlatego też pod koniec wiel-
kiego Postu, najczęściej w Wielki Piątek, 
wszyscy mieli tej potrawy dość i wśród 
okrzyków radości i śpiewu urządzali 
tzw. pogrzeb żuru i śledzia. Niekiedy 
zakopywano także garnek z popiołem, 
będący symbolem czasu smutku i poku-
ty, a nadejścia czasu radości.
 Z Wielkim Tygodniem związanych 
było wiele wróżb. Dni wielkotygo-
dniowe wróżyły pogodę na cały rok; 
uważano, że jaka Wielka Środa – taka 
będzie wiosna, jaki Czwartek – takie 
lato, Wielki Piątek wróżył pogodę na 
żniwa i wykopki, a Sobota zapowiadała 
pogodę na całą zimę.
 Z Wielkim Piątkiem związanych jest 
wiele przysłów rolniczych, np.: „W Wiel-
ki Piątek – dobry siewu początek”; „Je-
żeli w Wielki Piątek kropi – radujcie się 
chłopi”; „W Wielki Piątek zrób początek, 
a w Sobotę kończ robotę”; „W Wielki 
Piątek jasno – to w stodole ciasno”. W 
tym dniu młode dziewczęta zabierały 
się do malowania wielkanocnych jajek 
– głównego atrybutu święconki – sym-
bolu życia, płodności, miłości i siły. 
Dzielimy się nimi przed rozpoczęciem 
uroczystego śniadania wielkanocnego, 
życząc sobie pomyślności, zdrowia i 
błogosławieństwa Bożego: „Kogo	 ko-
cham i miłuję, temu jajko podaruję”. Ich 
nazwy zależą od techniki wykonania, 
sposobu barwienia oraz regionu Polski: 
kraszanki, pisanki, malowanki, rysowan-
ki, skrobanki, wyklejanki i nalepianki. 
Barwy pisanek miały i mają swoje sym-
boliczne znaczenie: fioletowa i niebieska 
oznacza żałobę i Wielki Post, czerwona 
– krew Chrystusa przelana na krzyżu za 
nasze grzechy, a zielona, brązowa i żółta 
– radość ze zmartwychwstania. Dawniej 
wierzono, że jajka posiadają moc ma-
giczną i chronią przed złymi duchami. W 
pierwszy dzień Wielkanocy poświęcone 
jajka zakopywano w skibach pól i ogro-
dów na urodzaj. Wydmuszki i skorupki 
jaj rzucano pod drzewa w sadach, aby 
odstraszały szkodniki i spowodowały 
obfitość owoców. Wierzono też, że jajka 
zakopane pod węgły budowanego domu 
sprowadzą szczęście i pomyślność dla 
jego mieszkańców. Najstarsze pisanki 
znaleziono podczas prac wykopalisko-
wych na terenie sumeryjskiej Mezopo-
tamii, natomiast najstarsze znalezione 
pisanki na ziemiach polskich pochodzą 
z X wieku z wykopalisk w okolicach 
Opola i Wrocławia. 
 Wielki Piątek był też dniem, w któ-
rym pieczono „święcone” – chleb –znak 
przyjaźni, życzliwości i poczucia wspól-
noty – żytni, pszenny, placki z serem, 
jajeczniki. 
 Wielka Sobota to dzień święcone-
go. Święconka  - oznacza zakończenie 
świątecznych przygotowań, przychodzi 
czas ucztowania. Tego dnia w koszyczku 

Polskie Tradycje
Wielkanocne
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z jedzeniem, który należy koniecznie 
poświęcić nie może zabraknąć baranka, 
symbolizującego Chrystusa Zmartwych-
wstałego, który na krzyżu umarł za grze-
chy ludzi, swoją śmierć przyjął pokornie 
jak baranek bez winy. Dlatego baranek 
tak zrósł się z tradycją wielkanocną, 
przypominając, że Odkupiciel świata 
to Baranek bez skazy, który oddał życie 
za Ciebie, za mnie i za innych ludzi na 
całym świecie. W tym dniu święcimy 
również ciernie, wodę i ogień, kolejne 
symbole świąt Wielkiej Nocy oraz 
chrzan, aby pamiętać o gorzkiej Męce 
Chrystusa, chleb – podstawowy pokarm 
człowieka, znak przyjaźni, życzliwości 
i poczucia wspólnoty i masło – oznakę 
dobrobytu. Święconkę je się następnego 
dnia po rezurekcji, po której współ-
cześnie spieszymy do domu na Wielkie 
Śniadanie, podczas gdy nasi przodkowie 
spieszyli – bo „kto pierwszy do domu 
zajedzie, temu zboże nadzwyczaj się 
uda”.
 Wielka Niedziela – wczesnym ran-
kiem udajemy się na procesję i mszę. 
Symbolem radości dla chrześcijan w tym 
dniu jest biały kolor szat liturgicznych. 
Poranny huk petard i dźwięk dzwonów 
ma obudzić śpiących w Tatrach rycerzy, 
poruszyć zatwardziałe serca skąpców 
i złośliwych sąsiadów. W Wielką Nie-
dzielę w gronie rodzinnym spożywamy 
uroczyste śniadanie, przed którym skła-

damy sobie życzenia, dzieląc się jajkiem. 
Zgodnie z tradycją stół powinien być 
uroczyście nakryty, przybrany złotą 
wstążką i gałązkami bazi wierzbowych. 
Na stole stawia się talerz z pisankami, 
kurczątkami, paschał rodzinny, baranka 
wielkanocnego oraz święconkę. Na stole 
nie może zabraknąć baby wielkanocnej 
– kiedyś gospodynie wypiekały je w 
kuchni zamkniętej na klucz, by ktoś obcy 
nie zaszkodził rosnącemu ciastu głośną 
rozmową lub „złym okiem” i dziada, 
czyli mazurka, który przywędrował 
do nas z kuchni tureckiej. Kunsztownie 
lukrowane i dekorowane bakaliami ma-
zurki przypominają maleńkie tureckie 
dywaniki. Pierwszy dzień świąt upływa 
na ogół w ścisłym rodzinnym gronie, do-
piero poniedziałek wielkanocny to dzień 
składania wizyt sąsiadom i znajomym.
 Po śniadaniu wielkanocnym cała 
rodzina może zabawić się w szukanie 
zajączka – obwieszcza on wiosenną 
odnowę, jest symbolem zdrowia, płod-
ności i zmysłowości. Staramy się wtedy 
odnaleźć malutki upominek lub słody-
cze, które schowane są w domu. Zwyczaj 
ten prawdopodobnie dotarł do Polski z 
Niemiec na początku XX wieku.
 Poniedziałek Wielkanocny cha-
rakteryzuje się mnogością zwyczajów 
i obrzędów o charakterze towarzyskim 
i zabawowym. Najbardziej znany to 
„śmigus-dyngus”, który polega na 

HISTORIA - OKRES ZABORÓW

W 1772 r. nasza okolica znalazła 
się pod zaborem austriackim w 

wyniku pierwszego rozbioru Polski. Za 
panowania cesarza Józefa II, została w 
1785 r. ufundowana w Brzostku pań-
stwowa szkoła trywialna - trzyklasowa. 
Uczył w niej wszystkie dzieci tylko 
jeden nauczyciel. Znacząca była nadal 
rola Kościoła w utrzymaniu tej placów-
ki. Opactwo tynieckie obowiązywało się 
płacić pensję jednemu nauczycielowi 
i dawać drzewo opałowe. Również w 
1820 r. proboszcz brzostecki Szymon 
Wójcicki przyczynił się do poważnej 
dotacji finansowej na cele szkolne. 
Pierwszym nauczycielem-kierownikiem 
szkoły trywialnej przez 15 lat był Kornel 
Gębalski, potem Antoni Monastyrski do 
1840 r., a religii uczyli księża. Do szkoły 
uczęszczało w 1814 r. tylko 47 dzieci. 
W 1833 r. wybudowano nowy drew-
niany budynek szkolny kryty gontem, 
w nim było tylko dwie sale lekcyjne, 
skromne mieszkanie dla nauczyciela i 
stróża szkolnego. Na lekcje przycho-
dziły również dzieci z Nawsia i Woli 
Brzosteckiej, Kleci i Zawadki. Jednak 
ludzie nadal mało dbali o naukę, gdyż 
tylko 45 dzieci uczęszczało do szkoły w 
1832 r. W latach 1840–1873 nauczycie-
lem i kierownikiem był Jan Opielowski, 
natomiast robót żeńskich uczyła Amalia 
Opielowska. W 1856 r. pracę rozpoczął 

trzeci nauczyciel – Stanisław Tułecki, 
który był również organistą. 
 W drugiej połowie XIX stulecia wzra-
stała liczba uczniów. W 1860 r. na naukę 
codzienną uczęszcza już 131 dzieci, a 
na niedzielną 27. Na wniosek Szkol-
nej Rady Okręgowej w Pilźnie, Rada 
Krajowa we Lwowie pozwoliła 2 maja 
1873 r. na zorganizowanie w Brzostku 
czteroklasowej Szkoły Ludowej z etata-
mi dla 4 nauczycieli w tym kierownika. 
Utrzymanie szkoły polecono władzom 
lokalnym oraz majątkom dworskim. 
W Brzostku utworzono Radę Szkolną 
Miejscową, której celem była troska 
o rozwój oświaty. Do Rady należało 9 
osób reprezentujących miejscowości, z 
których pochodzili uczniowie. W 1875 r. 
byli to: długoletni prezes - ks. proboszcz 
Jan Smolewicz, zastępca - dr Teodor Ra-
czyński oraz członkowie: Ziemkiewicz 
- aptekarz z Brzostku, Warchał Józef 
- włościanin z Nawsia, Kazimierz Blasz-
kiewicz - właściciel Zawadki, Tomasz 
Mikrut z Kleci i zastępcy: Trześniowski 
Stanisław - mieszczanin, Wójcik - włoś-
cianin z Kleci. W 1876 r. uczęszczało 
na naukę codzienną już 236 dzieci, a na 
niedzielną 74. To dobrze świadczyło o 
mieszkańcach dbających coraz bardziej 
o wykształcenie. Budynek szkolny był 
za mały, dlatego wynajmowano sale w 
magistracie i domach w rynku. W 1908 
roku została rozebrana stara drewniana 
szkoła. Lekcje odbywały się w po-

mieszczeniach gminnych i prywatnych. 
Burmistrz miasta – Andrzej Tułecki i 
przewodniczący Rady Szkolnej – ks. 
prałat Stefan Szymkiewicz wystarali 
się o konieczne fundusze i rozpoczęły 
się prace budowlane. W 1911 r. oddano 
do użytku pierwszy w Brzostku muro-
wany budynek szkolny (obecna stara 
szkoła), w którym było 6 dużych sal 
lekcyjnych, kancelaria i mieszkanie dla 
kierownika. Nareszcie dzieci mogły się 
uczyć w dobrych warunkach. Kierow-
nikami przedstawionej Szkoły Ludowej 
byli: Leon Rapacki (lata 70-te XIX w.); 
Wojciech Michniak (1880-1908 z kil-
kuletnią przerwą); Józef Zajączkowski; 
Karol Strzelbicki (1908-1916); Józef 
Szczepański od 1916 r. Nauczyciele 
byli mocno zaangażowani w działal-
ność patriotyczną, kulturalną i społecz-
no–oświatową. Przykładem jest Koło 
Towarzystwa Szkoły Ludowej (TSL) 
założone w Brzostku w 1908 roku. 
Należeli do tego stowarzyszenia m.in. 
brzosteccy nauczyciele: Janina Cielen-
kiewiczówna, Franciszka Mrozówna, 
Janina Rzeszotkówna, Anna Sarnowska, 
Adolfina Stojałówna, Karol Strzelbicki, 
Józef Szczepański, Kazimierz Ratowski, 
Stanisława i Wacław Skoczek, Stefan 
Traciłowski, Zofia Trześniowska, Zofia 
Tułecka, Władysława Łabudzińska-
Twarduś. Koło TSL podejmowało szereg 

Szkoła Podstawowa w Brzostku - 600 lat tradycji (3)
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wzajemnym polewaniu się wodą. Nie-
wyjaśniony jest początek lanego ponie-
działku. Jedni wywodzą ten zwyczaj z 
Jerozolimy, „gdzie schodzących się i 
rozmawiających o zmartwychwstaniu 
Chrystusowem Żydzi wodą z okien oble-
wali dla rozpędzenia z kupy i przytłumie-
nia takowych powieści” (J. Kitowicz). 
Inni początek oblewania wywodzą od 
wprowadzenia „wiary świętej do Polski, 
a szczególnie do Litwy, kiedy nie mogąc 
wielkiej liczby przychodzących chrzcić 
pojedynczo, napędzali tłumy do wody i 
w niej nurzali, albo stojących na brzegu 
tąż wodą obficie skrapiali” (Ł. Gołę-
biowski Gry i zabawy). Nazwy śmigus i 
dyngus oznaczały pierwotnie dwa odręb-
ne zwyczaje: pierwszy był to tzw. śmigus 
zielony lub suchy i polegał na smaganiu 
się zielonymi gałązkami wierzbowymi, 
drugi to dyngus mokry, czyli oblewanie 
się wodą. Niestety, od kilku lat, zwyczaj 
ten na ulicach polskich miast zmienia się 
w chuligańskie wybryki – próby oblania 
kubłami wody każdego przechodnia. Do 
pobożnych zaś praktyk należało wczes-
ne wyjście w pole i pokropienie ziemi 
święconą wodą, kreślenie znaku krzyża, 
modlitwa i zatykanie w zagon krzyżyka 
wykonanego z palmy wielkanocnej.

Opracowali uczestnicy warsztatów 	
dziennikarskich ze Szkoły Marzeń 	

w Nawsiu Brzosteckim
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inicjatyw przy współudziale aktywnych 
mieszkańców: zakładano pierwsze 
biblioteki i czytelnie; organizowano 
obchody rocznic narodowych; organi-
zowano przedstawienia teatralne oraz 
wycieczki i odczyty oświatowe; tworzo-
no kursy dla analfabetów; prowadzono 
działalność charytatywną. 

JAK UCZONO W CZASACH ZABORÓW

Austriacka szkoła trywialna była 
bardzo skromna, uczniowie mieś-

cili się w jednej izbie, uczył tylko jeden 
nauczyciel. W początkowych klasach 
uczono w języku polskim, a potem 
niemieckim. Cały program szkoły try-
wialnej był nastawiony na germanizację, 
czyli powolne zniemczenie Polaków. 
Z tej to przyczyny nie była dobrze wi-
dziana wśród Polaków i ponadto była 
płatna. W pierwszej połowie XIX w. 
uczęszczało do szkoły tylko ok. 40-50 
uczniów. Dzieci musiały dobrze opano-
wać język niemiecki. Dwa razy w roku 
były egzaminy. Wakacje trwały tylko 
dwa tygodnie w czasie żniw.
 Sytuacja zaczęła się zmieniać dopiero 
po 1869 roku, kiedy to władze austria-
ckie likwidowały szkoły trywialne i 
wprowadzały szkoły ludowe. Nauka 
w nich była bezpłatna i powszechna, a 
językiem wykładowym był język polski. 
Celem takich szkół było dobre wycho-
wanie obyczajowe i religijne oraz rozwi-
janie umysłu dziecka i wyposażenie go 
w podstawowe wiadomości potrzebne 
do dalszego kształcenia. Szkołę Ludo-
wą w Brzostku powołano w 1873 roku. 
Edukację pobierało już 300 dzieci, które 
nie mogły się zmieścić w dwóch izbach 
lekcyjnych, dlatego nauka odbywała w 
systemie zmianowym i w magistracie. 
Poprawa warunków lokalowych nastą-
piła dopiero w 1911 r. po wybudowaniu 
nowej murowanej szkoły. Większość 
uczniów pochodziła z ubogich rodzin 
miejskich i wiejskich tak polskich jak 
i żydowskich. Musiały one pomagać 
rodzicom w pracach domowych oraz 
rolnych i często opuszczały lekcje. W 
zimie brakowało dzieciom butów i cie-
płej odzieży, nie miały też przyborów 
szkolnych. Dzieci przygotowywały się 
do lekcji samodzielnie, bo ich rodzice 
przeważnie byli analfabetami. 
 O tym, że sytuacja uczniów i ich dro-
ga do szkoły 100 lat temu była zupełnie 
inna niż obecnie, świadczą zapisane 
relacje. Tak wspominają swą naukę w 
Szkole Ludowej w Brzostku jej ucznio-
wie.
 Stefan Traciłowski (1883-1984) (...)	
Gdy miałem 6 lat poszedłem do trzy-
klasowej szkoły w Siedliskach, w której 
uczył jeden nauczyciel. Dzieci chodziło 
bardzo niewiele. Każda klasa uczyła się 
jakieś godzinę dziennie, jedna rano, inna 
przed południem, ostatnia po południu. 
Dlatego u nas wtedy dwa lata uczęszcza-
ło się do jednej klasy. W szkole uczyliśmy 

się czytać i pisać, a w trzecim i czwartym 
roczniku także tabliczki mnożenia, potem 
były ułamki. Dawałem sobie jakoś z tym 
radę. Równocześnie odbywała się też 
nauka religii.
Pewnego razu przyszedł do mego ojca 
nauczyciel, aby coś uszyć, bo ojciec był 
krawcem. Namawiał przy tym rodziców, 
aby wysłali mnie dalej na naukę do 
Brzostku. Zapadło wtedy postanowie-
nie, że będę się dalej uczył. Do szkoły 
brzosteckiej poszedłem jako jeden z 
pierwszych ze Siedlisk. Był wtedy rok 
1895. Pojawił się jednak pewien kłopot. 
Mianowicie w czteroklasowej szkole w 
Brzostku w trzeciej klasie uczono języka 
niemieckiego, a ja w ogóle nie miałem 
o tym pojęcia.. Jednak nauczyciel z 
Siedlisk - Tomasz Gawroński - poduczył 
mnie trochę i zdałem egzamin do klasy 
czwartej do szkoły w Brzostku, i zaczą-
łem się tam uczyć. Była to jednak ciężka 
nauka, bo musiałem codziennie chodzić 
do Brzostku z Siedlisk. Z domu wycho-
dziłem w nocy i wracałem w nocy. Szkoła 
brzostecka mieściła się w małym parte-
rowym domku wzniesionym z drewna w 
sadzie niedaleko kościoła. Mieszkał tam 
kierownik Michniak. Była też jedna, lub 
dwie sale lekcyjne. Nauka odbywała się 
także w kilku domach na rynku. Czwarta 
klasa uczyła się w magistracie. W tym 
okresie uczyło w Brzostku chyba pięciu 
nauczycieli, pamiętam, że: Michniak, 
Szczepański, Mrozówna z Jodłowej i 
Zofia Tułecka. W klasie czwartej uczono 
nas: polskiego, rachunków i niemieckie-
go. Podczas lekcji polskiego nauczyciele 
mówili też o przeszłości Polski (...). 
	 Ks. dr Józef Jałowy (1885-1954) (...) 
Gdy miałem 7 i pół roku, pamiętam, jak 
pewnego popołudnia moja droga Mamu-
sia kazała mi się umyć, włożyć świeżą 
koszulę i obuć się. Potem poszliśmy 
oboje do kierownika szkoły Michniaka 
w Brzostku, by prosić go, aby mnie 
przyjął do swej czteroklasowej ludowej 
szkoły. W Skurowej bowiem nie było 
szkoły. Szkoła w Brzostku dawała dużo, 
uczyła dobrze, przygotowując zdolnych 
uczniów do gimnazjum. Chodziłem do 
szkoły w Brzostku 4 lata od 1893 do 
1897 roku. Nauka może nie była tak 
ciężką dla mnie, jak chodzenie, a szcze-
gólnie wystawanie przy rzece, aby się 
przewieźć przez Wisłokę na promie. Na-
leżało czekać, aż ktoś starszy przyjdzie. 
Tymczasem trzeba było namarznąć się 
do syta, iż raz dochodząc do Brzostku, 
już myślałem położyć się na śniegu, bo 
już bólu w nogach i rękach znieść nie 
mogłem. Nauka odbywała się rano i po 
południu, a więc siedziało się te godziny 
w szkole, bo było niemożliwością obejść 
do domu i wrócić na czas.
W pierwszej klasie uczyła nas Pani, 
której nazwiska nie pamiętam; dobra 
osoba, ale słaba dla dzieci. Kiedyś nie 
mogła sobie dać rady z nami, wtedy 
przyszła do nas pani Mrozówna. Tak 
trzcinką wywijała, jak Wołodyjowski 
szabelką i wnet był rygor w klasie, przy 

czym i mnie się dostało. Potem przyszła 
do nas pani Zahorska, poważna pani. 
Dobrze uczyła, ale gdzieś na drugi rok 
umarła na suchoty. W drugiej i trzeciej 
klasie uczyła nas pani Hoffich, dobra 
osoba.
Były też egzaminy wobec rodziców. 
Moja mamusia słuchała jak licho od-
powiadałem z religii i katecheta ks. 
Wólczański mnie korygował. Dopiero 
w czwartej klasie pojąłem wartość 
nauki. Uczyłem się pilnie, celowo, gdyż 
mówiono, że mnie dadzą do gimna-
zjum w Jaśle. Pomagał mi w tym pan 
kierownik Michniak, który bił dobrze, 
ale i uczył dobrze. Nauczył nas wiele 
z historii Polski i gramatyki. Jemu to 
i matce zawdzięczam, iż poszedłem do 
gimnazjum, bo ciągle matce powtarzał, 
iż moje zdolności mogą udźwignąć 
ciężar szkół średnich. Pamiętam także 
pana Szczepańskiego, który w 4 klasie 
uczył nas śpiewu i rysunku. Przez 4 lata 
istniał dla mnie tylko Brzostek. Tu się 
uczyłem, odbyłem pierwszą spowiedź 
i komunię świętą. Gdy wstąpiłem do 
szkoły brzosteckiej miałem 7 i pół roku, 
gdy wchodziłem w progi gimnazjalne w 
Jaśle miałem lat 11 i pół. 
 Szkoła Ludowa w Brzostku miała 
najwyższy, czyli czteroklasowy stopień 
organizacji. W okolicznych wioskach 
istniały tylko jedno lub dwuklasowe 
placówki i były zakładane dopiero pod 
koniec XIX w. Aby ukończyć trzecią 
i czwartą klasę należało uczyć się w 
Brzostku. Niestety większość dzieci 
wiejskich z powodu powszechnej biedy, 
dużej odległości i ogólnego zacofania 
nie kontynuowało dalszej edukacji. 

W. Tyburowski
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Darowizny  
na rzecz gminy
Parafia Rzymskokatolicka pw. Znale-

zienia Krzyża Świętego w Brzostku 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
społeczności lokalnej Brzostku, w dniu 
30 marca br. uczyniła darowiznę na 
rzecz Gminy Brzostek części swoich 
gruntów tj. powierzchnię 0,82 ha, z 
przeznaczeniem pod rozbudowę ulicy 
Szkolnej, połączenie jej z ulicą Sło-
neczną, oraz pod urządzenie parkingu 
koło cmentarza parafialnego.
 Nowopowstała „mała obwodnica” 
pozwoli usprawnić ruch komunikacyj-
ny w Brzostku, szczególnie nasilający 
się w tym rejonie w okresie Święta 
Zmarłych, jak również ułatwi dostęp-
ność powstającym obiektom do drogi 
publicznej.
 Podobnie uczyniła Parafia Rzymsko-
katolicka pw. Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny w Siedliskach-Bogusz 
w 2005 roku, przekazując w formie 
darowizny swój grunt o powierzchni 
0,43 ha z przeznaczeniem pod budowę 
boiska sportowego.

J. K.
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DYKTANDO 2006
30 marca 2006 r. gimnazjaliści z 27 szkół z powiatu dębickie-

go sprawdzali swoje umiejętności podczas Powiatowego 
Konkursu Ortograficznego organizowanego przez Gimna-
zjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku. Trzynastu dorosłych 
uczestników – przedstawicieli różnych instytucji – wspierało 
uczniów, pisząc wraz z nimi dyktando. Życzenia dobrej zabawy 
i połamania piór przesłali Senator Krystyna Bochenek (Prze-
wodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu, inicjatorka 
ogólnopolskich dyktand) oraz Ks. Bp Edward Białogłowski. 
Ponieważ konkurs odbywał się w Roku Języka Polskiego, do 
gimnazjum przybył gość specjalny – Królowa Jadwiga, która 
dodawała otuchy wszystkim uczestnikom.
 Nad „Dyktandem 2006” objęli patronat i jednocześnie spon-
sorowali: Stanisław Chmura – Starosta Powiatu Dębickiego 

(ufundowanie 10 wartościowych nagród książkowych), Leszek 
Bieniek – Wójt Gminy Brzostek (sponsorowanie zeszytów i 
poczęstunku dla wszystkich gimnazjalistów piszących „nieco-
dzienną klasówkę”) oraz Irena Nosal – Kierownik GZOSiP w 
Brzostku, ubiegłoroczna Mistrzyni Ortografii (zakup z własnych 
środków elektronicznej wersji czterech słowników dla zwycięz-
cy konkursu w kategorii młodzieży). „Obserwator Lokalny” 

objął patronat me-
dialny.
 Tym razem naj-
lepszymi znawca-
mi ortografii oka-
zali się: Monika 
Balasa z Jodłowej 
(I miejsce), Ewa 
Słaby z Grabin i 
Adriana Kamiń-
ska z Brzostku (II 
miejsce), Monika 
Kałuża z Pustyni i 

Marlena Korda ze Strzegocic (III miejsce), Natalia Kunecka z 
Borowej (IV m.), Klaudia Kusz ze Straszęcina (V m.), Dorota 
Zarzycka z MG nr 1 w Dębicy (VI m.), Jowita Janus z Czarnej 
(VII m.) i Ewa Kusibab z MG nr 1 w Dębicy (VIII m.).
 W kategorii pełnoletnich uczestników dyktanda po ostrej do-
grywce zwyciężył Ryszard Pajura, Redaktor Naczelny „Obser-

watora Lokalne-
go”, zdobywając 
po raz drugi tytuł 
mistrza. Różnicą 
zaledwie 0,5 punk-
tu przegrał Jerzy 
Skocz, Naczelnik 
Urzędu Skarbowe-
go w Dębicy.
 Do kogo szczęś-
cie uśmiechnie się 
w przyszłym roku? 
Tego nikt nie wie. 
Teraz pozostaje tylko zastosować się do rady gimnazjalisty 
biorącego udział w konkursie:
„Czytać, czytać i jeszcze raz czytać. Czytać jak najwięcej ksią-
żek. To jest najlepsza szkoła ortografii”.

Oto tekst opracowany przez dr Ewę Oronowicz-Kidę z Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego specjalnie na „Dyktando 2006”:

Ani mru-mru
 Po raz kolejny widzimisię Henryka doprowadziło do ucieczki 
jego przyjaciela. Drobnego ciułacza dopadło wszechogarniające 
przygnębienie. Przejął się nie na żarty. Przez otwarte na oścież 
miniokienko wychodzące na plac Żwirka i Muchomorka nada-
remnie wypatrywał Dużego, bo takim pseudonimem obdarzył 
wiernego druha. Duży po prostu zniknął, czmychnął donikąd.
 No cóż – nie sztuka użalać się nad losem, trzeba wziąć się w 
garść i zacząć działać. Henryk naprędce uwarzył na półmiękko 
skrawek z żeberek wieprzowych, przyprószył go sczerstwiałą 
chałką i wyłożył na spróchniałą miskę. Nęcący zapach przy-
smaku nie skusił uciekiniera. Nie wrócił. 
 W poszukiwaniach chciała mu pomóc sąsiadka mieszkająca 
vis-à-vis, ksantypa i herod-baba w jednym, którą posądzał o 
współsprawstwo żenującej sytuacji. Jednakże jej pięcioipół-
letnia córuchna, kpiąca z zasad savoir-vivre’u, zażądała na-
tychmiastowego spaceru z nie najłagodniejszym sznaucerem 
otrzymanym na mikołajki od wujka z Bielska-Białej. Pozostało 
jeszcze zwrócić 
się do niby-wróżki 
znanej w niecałym 
powiecie tarno-
brzeskim, ale ta 
jak zwykle wy-
strychnęła go na 
dudka.
 Opętany chan-
drą Henryk, chcąc 
zabić złowróżbną 
ciszę,  żałośnie 
zanucił fragment 
melodii w tonacji a-moll i zapłakał nie bez nadziei przed figu-
rą Biedaczyny z Asyżu. Może chociaż ów miłośnik przyrody 
wesprze go w cierpieniu. Rzewne westchnienie obudziło z 
półsnu Dużego, który z trudem wygramolił się spod drewnia-
nej stopy świętego. Otrząsnął się z kurzu i wesoło zatrzepotał 
przednimi odnóżami, w ogóle nie pamiętając przykrego zajścia. 

Powrót ulubieńca sprawił 
Henrykowi co niemiara 
radości – przecież żadne 
inne stworzonko nie mo-
głoby zastąpić jedynego 
w swoim rodzaju skorka, 
nawet omułek wyrzucony 
podczas sztormu o sile co 
najmniej 8 w skali Beau-
forta na pół piaszczysty, 
pół kamienisty brzeg mo-
rza Bałtyk.

U. K.
Fot. P. Batycki

Kierownik GZOSiP Irena Nosal oraz Królowa  
Jadwiga ze świtą

Uczestnicy dyktanda

Mistrz Ortografii (pełnoletni)Dogrywka

Jakoś trzeba sobie radzić
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Zdjęcia brzosteckich gwardzistów to 
dziś prawdziwe unikaty. Niewiele się 

ich zachowało. Jedno przez długie lata 
wisiało w domu pani Heleny Roszkow-
skiej (Dziurdzik), której mąż – Ludwik 
należał do tej organizacji. Fotografia, o 
czym informuje napis umieszczony na 
odwrocie, została wykonana w 1927 r. 
z inicjatywy sekretarza gminy miasta 
Brzostku Edwarda Chwala, którego sta-
raniem „całe umundurowanie Gwardji 
[sic!] było skompletowane i [który] 
Kronikę założył”. Zdjęcie, mocno 
sfatygowane (podczas wysiedlenia w 
1944 r. zamokło) jest mało czytelne. 
Wykonano je na dziedzińcu kościel-
nym od strony północnej. Gwardziści 
ustawili się w czterech rzędach między 
boczną zakrystią a tzw. „babińcem”. 
Wyróżniał się wśród nich - wiekiem i 
długim wąsem - komendant gwardii i 

zarazem długoletni burmistrz Brzostku 
Andrzej Tułecki,. Obok niego stał chorą-
ży – Stanisław Nowiński ze sztandarem, 
zastępca komendanta - Jan Konieczny i 
zastępowy – Józef Szybist. Na fotogra-
fii uwieczniono też sekretarza gminy 
Edwarda Chwala i policjanta gminnego 
Władysława Czernikiewicza. Skrupulat-
nie wymieniono nazwiska wszystkich 39 
gwardzistów. 
Narodowa czy Obywatelska?
 Według kroniki, założonej w latach 
dwudziestych XX w., Gwardia Obywa-
telska została utworzona w Brzostku w 
1846 r. Co prawda, Kronika zaginęła, 
ale wyraźnie powołuje się na nią zapis 
umieszczony pod fotografią. Zapewne 
w księdze spisano ustne tradycje prze-
kazywane przez starszych mieszkańców. 
Można na nich polegać, bo pasują do 
innych przekazów historycznych. Rze-
czywiście w lutym 1846 r. w okolicach 
Brzostku rozegrały się straszne zdarze-

nia. Chłopi podburzeni przez austria-
cką biurokrację mordowali szlachtę i 
rabowali dwory. Jedna z watah podeszła 
pod Brzostek, domagając się wydania 
osób podejrzanych o udział w postaniu 
narodowym (w istocie część mieszczan 
należała do spisku, a w mieście miał się 
zebrać jeden z oddziałów, którego za-
daniem było opanowanie Jasła). Gdyby 
chłopi wtargnęli do Brzostku – zakoń-
czyłoby się to zapewne rzezią szlachty, 
która schroniła się w miejscowym koś-
ciele. Szczęśliwym trafem do Brzostku 
przybyło kilku żołnierzy austriackich, 
którzy wraz z uzbrojonymi mieszcza-
nami oddali salwę z broni palnej w kie-
runku chłopów, co ostudziło ich zapał. 
Odtąd zbrojne patrole pilnowały spokoju 
w miasteczku. Podobno podczas świąt 
wielkanocnych doszło do rozruchów w 
brzosteckim kościele: gdy jedna z kobiet 

zemdlała po przyjęciu Komunii św., 
chłopi obecni na nabożeństwie zaczęli 
szemrać, że księża sprzymierzeni z pa-
nami „trują ludzi”. Znów interweniowali 
gwardziści, by przywrócić porządek. 
Trudno rozsądzić, czy to ostatnie zda-
rzenie rzeczywiście miało miejsce, ale 
jego opis można odnaleźć w jednym z 
pamiętników. 
 Po rabacji Austriacy zapewne zabrali 
broń mieszczanom. Dopiero w okresie 
Wiosny Ludów w 1848 r. możliwe stało 
się utworzenie Gwardii zwanej wówczas 
Narodową. Jej oddziały formowano w 
wielu miastach Galicji. Stłumienie ru-
chów wolnościowych i powrót polityki 
germanizacji znów musiały doprowa-
dzić do likwidacji gwardii. Jednak wraz 
z nadaniem Galicji autonomii zaistniały 
warunki do kultywowania tradycji na-
rodowych. Modne stało się używanie 
stroju narodowego – nosili go nie tylko 
weterani powstania styczniowego, ale 

także inni mężczyźni (w zaborze rosyj-
skim zabronione było używanie nawet 
samej konfederatki). Odział Gwardii 
Obywatelskiej występował w czasie 
większych świąt kościelnych i uroczy-
stości patriotycznych organizowanych 
w Brzostku (np. w 1883 r. w 200-rocz-
nicę bitwy pod Wiedniem). W pamięci 
starszych mieszkańców mocno zapisała 
się postać komendanta Andrzeja Tułe-
ckiego, który nawet do Lwowa jeździł, 
by zapewnić gwardzistom prawo uży-
wania broni palnej. Dzięki temu mogli 
w pełnej krasie i w pełnym rynsztunku 
prezentować swój kunszt i strzeleckie 
umiejętności. Dawniej trudno byłoby 
sobie wyobrazić Święta Wielkanocne w 
Brzostku bez ich udziału. Trzeba dodać, 
że przynależność do Gwardii była swe-
go rodzaju zaszczytem. Przyjmowano 
do niej obywateli miasteczka, choć na 
fotografii z 1927 r. wymieniono też 
mieszkańców okolicznych wsi (Michała 
Samborskiego z Bukowej i Antoniego 

Stanka z Kleci). Przyjęto ich zapewne 
ze względu na szczególne umiejętności: 
pierwszy był trębaczem, drugi doboszem 
(na fotografii można dostrzec stosowne 
instrumenty). Nowi członkowie po 
wstąpieniu w szeregi gwardii składali 
przyrzeczenie, choć dziś nieznana jest 
jego treść. W okresie międzywojen-
nym gwardziści, oprócz uświetniania 
nabożeństw kościelnych, trzymali też 
wartę w dniu Wszystkich Świętych przy 
grobach żołnierzy austro-węgierskich 
poległych w bitwie o Brzostek w maju 
1915 r. 
Umarła tradycja?
 W czasie II wojny światowej nie 
mogło być mowy o kultywowaniu 
narodowych tradycji i legalnym posia-
daniu broni przez członków organizacji 
społecznych. Nie inaczej było po wy-
parciu Niemców. Gwardia Obywatelska 
odwołująca się do tradycji powstań 
narodowych nie pasowała do komu-

Brzostek - nasza chlubna tradycja miejska (4)
Czamary, konfederatki i strzelby...

Gwardia Obywatelska miasta Brzostka
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nistycznej ideologii. Orzeł w koronie 
wyhaftowany na jej sztandarze nowe 
władze traktowałyby jak prowokację. 
Inna sprawa, że nie wiadomo, co stało 
się ze sztandarem... Dziś nie ma też 
starych strojów mieszczańskich. Czy 
jednak w dobie unifikacji, globalizacji, 
zacierania odrębności narodowych nie 
powinniśmy przypominać dawnych 
tradycji? Ile wysiłku wkładają Niemcy 
w obchody swoich świąt! Jakże barwne 
korowody przemierzają wówczas mia-
sta i wioski. W Polsce także w wielu 
miastach kultywowane są tradycje 
rycerskie – powstają bractwa, które 
uświetniają uroczystości, a nic tak nie 
przyciąga jak oryginalność. Brzostek ma 
również swoje bogate tradycje. A stroje 
mieszczańskie można łatwo odtworzyć: 
uszycie czamar, rogatywek obszytych 
barankiem, jest znacznie łatwiejsze i 
tańsze niż sporządzenie rycerskiej zbroi, 
a efekt może być równie malowniczy i 
oryginalny. Skoro 80 lat temu sekretarz 
gminy Edward Chwal potrafił skomple-
tować umundurowanie gwardii, czemu 
dziś miałoby to być niemożliwe? Trud-
niejsza sprawa z karabinami... 

Ks. Bogdan Stanaszek

Zły stan techniczny fotografii opisanej w 
artykule nie pozwala na jej reproduko-
wanie (być może kiedyś, po konserwacji, 
stanie się cenną pamiątką brzosteckiego 
muzeum). Ilustracja do tekstu pochodzi 
ze zbiorów pani Anny Salacha. 

Strój gwardzistów: 
 Komendant: czarny kontusz (czama-
ra?), żupan przepasany pasem kontu-
szowym (czerwonym?), spodnie czarne, 
wpuszczane do butów, szabla przy lewym 
boku, buty z cholewami do kolan (czarne), 
czapka konfederatka (krakuska – niska) 
niebieska (czerwona?), obszyta czarnym 
futrem, z piórem, białe rękawiczki. 
Zastępca komendanta i chorąży nosili 
także pasy kontuszowe (czerwone), ale 
nie mieli żupana, a białą koszulę i krawat 
(podobnie jak inni gwardziści). 
Strój pozostałych gwardzistów odróż-
niał się dodatkowo białym pasem z 
ładownicami; nosili czerwoną (?) szarfę 
przewiązaną przez prawe ramię na lewy 
bok. Ich konfederatki były wyższe 
(przypominały konfederatkę oficerów 
z końca XVIII w.), wszyscy mieli kara-
biny lub strzelby. 

Słownik: 
 Czamara – okrycie męskie pocho-
dzenia węgierskiego [...], od XVII w. 
noszono ją na żupanie; krojem przypo-
minała kontusz z wąskim, szalowym 
kołnierzem, prostymi, nie rozciętymi rę-
kawami i szamerowaniem przy zapięciu; 
od XVIII w. czamara była szczególnie 
popularna wśród mieszczan; w XIX w. 
krótka czamara coraz częściej zastę-
powała na co dzień ubiór narodowy, 
noszona jako rodzaj munduru w czasach 
powstania styczniowego 1863-64; cza-

mara najdłużej przetrwała w męskim 
stroju ludowym [Wielka Encyklopedia 
Powszechna, t. 6, Warszawa 2002, s. 
291]
 Konfederatka, rogatywka, kra-
kuska – sukienna czapka o główce 
z kwadratowym denkiem (rogatym) 
i otokiem (dawniej obszytym baran-
kiem); tradycyjnie uchodzi za polskie 
nakrycie głowy; powszechnie noszona 
w Polsce przez mężczyzn od XVI w., w 
zależności od regionu różniła się wiel-
kością, kolorem sukna i kolorem futra na 
otoku; także wojskowe nakrycie głowy; 
oficjalnie pierwsi w wojsku używali 
jej konfederaci barscy 1768; nosili ją 
również powstańcy 1830 i 1863; pier-
wowzór polskiej czapki ułańskiej [...] 
[Wielka Encyklopedia Powszechna, t. 
23, Warszawa 2004, s. 408]. 
 Kontusz [węgierskie] – wierzchni 
ubiór męski; wykonany z cienkiej tkani-
ny wełnianej lub jedwabnej, początkowo 
podbijany lekkim futrem, a później pod-
szewką; noszony na żupanie w polskim 
ubiorze narodowym od lat 40. XVI w., 
okazjonalnie aż do II wojny świato-
wej; niepowtarzalny fason kontusza 
wynikał z kroju tyłu, gdzie wydłużony 
prostokąt przechodził przez środek na 
całej długości ubioru, a od linii stanu 
doszywano do niego kloszowe boki; 
z przodu kontusz był rozcięty na całej 
długości, niekiedy zapinany do pasa na 
haftki lub guzy, początkowo miał niski, 
stojący kołnierz, a w XVIII w. wykłada-
ny; rękawy kontusza były zwężone przy 
dłoni, w XVIII w. rozcinane od pachy do 
łokcia i luźno zwisające lub zarzucone 

na plecy (wyloty); kontusz przepasy-
wano pasem kontuszowym; w latach 
70. XVIII w. ustalono wygląd i barwy 
kontuszy i żupanów dla poszczególnych 
województw (tzw. mundury wojewódz-
kie) [Wielka Encyklopedia Powszechna, 
t. 14, Warszawa 2003, s. 321]. 
 Kontuszowy pas – akcesorium pol-
skiego męskiego ubioru narodowego; 
tkanina z cienkiej, zazwyczaj jedwabnej 
przędzy, wiązany początkowo na żupa-
nie, a później na kontuszu; dł. 3-4,5 m; 
w XVII w. kontuszowe pasy sprowa-
dzano ze Wschodu, a od lat 40. XVIII 
w. produkowano je także w Polsce, w 
tzw. persjarniach (m.in. Słuck, Grodno, 
Kobyłka, Kraków), gdzie stosowano 
wschodni schemat kompozycyjny z 
wąskich pasków oraz stylizowanych 
motywów roślinnych i geometrycznych 
w układzie kolorystycznym pozwalają-
cym nosić pas złożony wzdłuż na 2 lub 
4 strony, zależnie od potrzeb i okolicz-
ności [tamże, s. 321]. 
 Żupan – [włoskie, arabskie] – wy-
wodzący się ze wschodniego kaftana 
ubiór męski, stanowiący wraz z kon-
tuszem podstawowy zestaw polskiego 
szlacheckiego ubioru narodowego; 
używany w Polsce od XVI w., miewał 
różną długość, zwężające się do dłoni 
rękawy i niski, stojący kołnierzyk; za-
pinano go z przodu na ozdobne guzy; 
żupan szyto zwykle z lekkich tkanin 
jedwabnych i bawełnianych; w XVIII 
w. był używany także przez mieszczan; 
noszony okazjonalnie w XIX i 1 poł. XX 
w. [Wielka Encyklopedia Powszechna, t. 
30, Warszawa 2005, s. 554]

Jan Śmiechowski
Komendant i zastępca Gwardii Narodowej
Występ Gwardii Narodowej w Brzostku wypadał najokazalej w okresie świąt 

Wielkanocnych. Było ich ponad czterdziestu członków. Najwyższy wzrostem 
Ignacy Nowiński, przepasany przez ramię wstęgą i białą wstążką na otoku czamary, 
dzierżył w ręku chorągiew. Obok niego z szablami towarzyszyli mu komendant Tułecki 
Andrzej i jego zastępca Konieczny Jan. W dwuszeregu stali: Tulecki Józef, Serafin, 
Szybowicz, Niewodowski, Pietrzycki, Szczepanek, Ogrodnik, Maciejko, Konieczny 
Kazimierz, Leszkiewicz Władysław, Roszkowski i wielu innych. Wszyscy członkowie 
Gwardii stali uformowani przed wejściem do kościoła w czarnych kontuszach miesz-
czańskich i z czamarami�	[powinno być: czapkami] - na głowach, góra z aksamitu a 
otoki z czarnych karakułów. Do czamary [powinno być: czapki] mieli przypięte pióra 
z czapli lub innych ptaków. Przy nodze każdy trzymał karabin lub strzelbę, ewentu-
alnie inną podobną broń. Broń palna była nabita ślepymi nabojami, tj. papierem. 
Kontusze mieli opięte białymi pasami z ładownicami na „patrony”. Cały dziedziniec 
kościelny był pełen małych chłopców, którzy czekali na coś, co miało się niedługo 
stać. Wiadomo było, że spodziewali się salw honorowych. 
 Na schody przed głównym wejściem do kościoła wchodził z powagą komendant. 
Wyglądał malowniczo, jak z obrazu Kossaka stary ułan. Siwa głowa, długi biały 
wąs i do tego w siwym stroju, z niebieską czamarą [powinno być czapką]. W czasie 
obrzędu Podniesienia podczas nabożeństwa wznosił szablę do góry i wydawał ko-
mendę donośnym głosem: „Do paradnego ognia przygotuj broń!”. Oddział Gwardii 
przykładał swoją długą broń do prawego ramienia i czekał. Następna komenda: „W 
górę pal!”. Dla wszystkich maluchów to, co następowało było zawsze niespodzianką. 
Salwa z kilkudziesięciu sztuk broni i huk był dużym wstrząsem. Od huku zadrgało w 
powietrzu, w uszach zadzwoniło, a lud na klęczkach aż poderwał się do góry. Potem 
z wysokości spod drzew spadały strzępy papieru, a dym niebieski unosił się nad 
gwardzistami. Tak samo powtórzyło się drugi raz, a potem po raz trzeci! Za każdym 
razem podrzucało nami. Komendant Tułecki lub jego zastępca wówczas z postawą 
prawdziwego Sarmaty schodził z głową dumnie podniesioną ze schodów kościoła i 
dołączał do oddziału Gwardii.
� Autor błędnie używa słowa „czamara” – nie była to czapka a okrycie męskie przypo-
minające kontusz – popularne wśród mieszczan w XIX w.
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Z Brzostku rodem
„...Śpieszmy się kochać ludzi
Tak szybko odchodzą...” J. Twardowski	

Marcowa aura 2006 roku przypomina 
mroźne zimy z lat mojej młodości. 

Właściwie to już przedwiośnie, ale tylko 
w kalendarzu – ciągle jeszcze wielkie 
masy śniegu pokrywają pola, drogi do 
odległych zabudowań ciągle jeszcze są 
tylko w marzeniach przejezdne. Ogrom-
ne pryzmy śniegu stoją wałem przy 
odśnieżonych dróżkach prowadzących 
do domostw. Jestem w Przeczycy na 
Laskowcu. Gdzieniegdzie zabudowania 
gospodarskie stoją w zaśnieżonych po-
lach, pagórki pokryte laskami, potoczek 
zamarznięty, to znów jakaś odśnieżona 
drożyna. Przy domach wielkie bałwanki 
śniegowe wytrzeszczają węglowe oczy i 
dziwią się, kto im śmie zakłócać spokój 
i stróżowanie przy wiejskich chatach. 
W takim pejzażu odnajduję gospodar-
stwo, a w nim seniorkę rodu, prawie 
stuletnią Marię Korzeń. Babcia bardzo 
rezolutna jak na swój wiek – urodzona 
9 września 1906 roku w Bayonne w 
Ameryce – siedzi w łóżku, a koło niej 
córka Janina oraz gromadka wnuczek 
i prawnuków. Zadbana, czyściutka 
siedzi i opowiada o swoim trudnym 
życiu i czasach, w których przyszło jej 
żyć. Jej rodzice Franciszek i Katarzyna 
wyemigrowali z Polski do Ameryki w 
poszukiwaniu chleba. Tam też przyszła 
na świat Maria, obecnie seniorka, ale i 

tam w obcym świecie, na dalekim ame-
rykańskim kontynencie nie było łatwo. 
W 1907 roku rodzice z małą córeczką 
wrócili do rodziny babci w Lubczy, 
tam też zamieszkali, ale za ciasno było 
u babci i zakupili kawał Laskowca w 
Przeczycy, gdzie zamieszkali w sta-
rym, drewnianym domku z jedną izbą 
mieszkalną. Bieda zaglądała do domu, 
dlatego Maria – młoda dziewczynka 
– została oddana do posługi u Grębskich 
w Jodłowej. Tam dorastała, pomagała w 
gospodarstwie i w domu – za strawę i 
odzienie. Potem zmieniła pracę i poszła 
do rodziny Źwięków w Zawadce, gdzie 
znowu pomagała w gospodarstwie. Za 

zarobione pieniądze dokupiła schedę na 
Laskowcu, wyszła za mąż za Stanisława 
Korzenia z Opacionki, cały spokój i sta-
bilizację rodziny zakłóciła wojna. Mąż 
Marii Stanisław został zabrany na roboty 
do Trzeciej Rzeszy i pracował u bauera 
w Bawarii od 1940-1945 r. Przeżył tam 

ciężkie chwile, zmuszany do nieludzkiej 
pracy uciekł od gospodarza, ale został 
schwytany, zbity do nieprzytomności i 
z powrotem zmuszony do pracy. Wrócił 
z wielkim uszczerbkiem na zdrowiu i 
do końca życia cierpiał na bóle głowy, 
kręgosłupa i stawów, zmarł w 2005 r. 
Z tego małżeństwa pozostało czworo 
dzieci: Włodzimierz, który zamieszkał 
i założył rodzinę w Szczecinie, Leszek 
i Emilia wyjechali do Bykowców, a na 
gospodarstwie pozostała córka Janina, 
która opiekuje się matką i sama wraz 
z córkami prowadzi gospodarstwo 
rolne po rodzicach. Ciężko samej ko-
biecie żyć wśród gór i lasów, ale Janina 
dzielnie radzi sobie z przeciwnościami 
losu. Wychowała pięć córek, już dwie 
wyszły za mąż, trzy są razem z matką. 
Pomagają w gospodarstwie, doglądają 
babci staruszki i cieszą się nią, uczą się, 
a starsza szuka pracy.
 Seniorka Maria sama opowiada o 
swoich przeżyciach. To o czasach wo-
jennych jak ukrywała się w bunkrze, to 
znowu o ciężkiej pracy na służbie, to 
znowu o radosnych chwilach, kiedy na 
świat przychodziły wnuki i prawnuki, 
to znowu wspomina o cierpieniach i 
chorobach męża. Wnuki wsłuchują 
się w te opowieści, a ja chwilami nie 
chcę wierzyć, że ta wiekowa niewiasta, 
wypracowana fizycznie, taka jeszcze 
jest sprawna umysłowo. Myślę, że to 

właśnie praca i trudy życia zahartowały 
ją, że to właśnie pogoda ducha i bardzo 
ciepłe usposobienie do ludzi dodaje 
jej tyle sił i sprawności intelektualnej. 
We wrześniu skończy sto lat – co więc 
życzyć jubilatce – dwustu lat życia w 

zdrowiu i miłości rodzinnej.

Jadąc z Przeczycy w Zawadce Brzo-
steckiej na wprost CPN-u w dali pod 

lasem widnieje drewniany domek z 
zabudowaniami i dużym sadem. Dom 
schludnie utrzymany, nowe okna i 
drzwi lśniące bielą, ganek i mieszkanie 
składające się z dużej kuchni z piecem 
kaflowym, pokoju i łazienki. W domu 
tym mieszka Cecylia Krzyżak z domu 
Oprządek. Kobieta rosła, zadbana, o 
pogodnym uśmiechu, naznaczona dłu-
gim wiekiem – urodzona 25. XII 1910 
r. - oraz ogromnym bagażem przeżyć 
rodzinnych. Rodzice jej Jan i Maria 
Oprządek mieli dziesięcioro dzieci i całą 
tę gromadkę utrzymali z pracy na roli. 

Ojciec był wójtem w Zawadce, dzieci 
pomagały w gospodarstwie, chodziły 
do szkoły podstawowej w Brzostku, ale 
kończyły edukację na czwartej klasie. 
Tak też było i z Cecylią. Po czwartej 
klasie została w domu do pasienia bydła 
i pomocy w gospodarstwie. Pierwsza 
wojna światowa pozostawiła spusto-
szenie – Moskale spalili dom. Budowa 
domu przy tak dużej gromadce dzieci 
była wielkim wyzwaniem, ale też i 
rodziny zaczęło ubywać. Dwóch braci 
– Stanisław i Andrzej, oraz siostra Agata, 
wyjechali do Ameryki, Wiktoria i Józef 
do Francji, rozpoczęło się trudne życie 
na wsi. Praca na roli rękoma – koń, pług, 
sierp, motyka, grabie – wymagały siły i 
wytrwałości – Cecylia dzielnie znosiła 
trudy dnia codziennego. W 1931 r. wy-
szła za mąż za Jana Krzyżaka i młodzi 
małżonkowie rozpoczęli budowę domu 
i pracę na własnym skrawku ziemi 
wykrojonym z pól ojców. Jan silny i 
dobrze zbudowany mężczyzna „chodził 
z kosą” i dorabiał grosza na utrzymanie 
rodziny, a przyszło na świat już dwoje 
dzieci – syn Andrzej i córka Zofia. Jan 
wyjeżdża do Francji na zarobek, ale 
niedługo tam pracował – miał papiery 
rolne, a pracował na kolei co nie było 
zgodne z przepisami francuskimi i trzeba 
było wrócić do Zawadki Brzosteckiej. 
Nadciągała druga wojna światowa, 
cierpienia, strach, niepokój i bieda, jak 
wszystkich dotknęła też rodzinę Krzy-

Cecylia i Jan Krzyżakowie  
z wnukiem Jurkiem Szukałą

99. urodziny 
Maria Korzeń z wnuczką Sylwią

Maria Korzeń z mężem Stanisławem

Maria Korzeń z córką Janiną
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żaków. Wysiedlenie za Wisłokę, pobyt 
u rodziny Trznadlów w Skurowej, a 
potem powrót do pustego domu. Rabu-
sie wykradli drzwi, okna, meble, dach 
dziurawy, komin rozwalony i znowu 
ciężka praca i stawanie pomału na wła-
snych nogach. Ale silne ręce Cecylii i 
Jana odbudowały zniszczenia i pomału 
dorabiały się na gospodarstwie. Cecylia 
lubiła hodowlę bydła, krów, owiec, trzo-
dy chlewnej, drobiu, kontraktowała len, 
buraki cukrowe, a potem truskawki. Jan 
był dobrym ogrodnikiem, sadził drzewa 
owocowe. Sprzedaż plonów rolnych 
dostarczała rodzinie pieniędzy na życie 
i kształcenie dzieci. Syn Andrzej skoń-
czył szkołę mechaniczną w Dębicy i 
pracował jako mechanik pojazdów, był 
junakiem w Nowej Hucie, z wojskiem 
odgruzowywał stolicę, a potem osiadł w 
Zawadce. Córka po skończeniu szkoły 
pracowała jako telefonistka, potem wy-
jechała na Śląsk, a stamtąd do Essen. Po 
Zofii został wnuczek Jurek, którego wy-
chowywali dziadkowie Cecylia i Jan.
 Obecnie sama mieszka w domku. 
Codziennie przyjeżdża syn Andrzej, 
wozi zakupy, dogląda, przywozi w razie 
potrzeby lekarkę dr Szymańską, a żona 
wnuka Władysława Danuta przynosi 
obiady. Cieszy się Cecylia Krzyżak 
wnukami, prawnukami i praprawnu-
kiem. Jeszcze jest bardzo samodzielna 
– ale z tęsknotą patrzy w okno i czeka 
na przyjazd najbliższych. W jej długim 
i znojnym życiu wypełnionym ciężką 
pracą gospodyni domowej, zawsze był 
czas na zadumę nad własnym losem i 
potomnych, a niedziela była świętym 
dniem. Pomimo dużej odległości – 3 km 
– do kościoła spieszyła na ranną mszę, 
po obrządku zwierzyny domowej. Dziś 
słucha Radia Maryja, ogląda Mszę św. 
w telewizji i z wielkim rozrzewnieniem 
wspomina dawne lata, dawne życie i 
o swojej miłości do rodziny. Życzyć 
należy tej niezwykłej babci długich 
jeszcze lat życia w zdrowiu i miłości 
ze strony dzieci, wnuków, prawnuków 
i praprawnuków.

Podążam dalej w poszukiwaniu jubi-
latów na naszej ziemi brzosteckiej. 

Jestem na ulicy Słonecznej w Brzostku 
u państwa Wandy i Kazimierza Wołow-
ców. U nich to właśnie od kilkunastu lat 
mieszka matka Wandy Helena Sobczyk. 
Całe swoje życie związała z Kamienicą 
Górną, a właściwie to z granicą między 
Kamienicą Górną, a Bączałką. Dziś 
Helena jest doświadczona chorobą 
Parkinsona, ale dzięki czułej opiece 
ze strony córki i zięcia jeszcze sama 
przechadza się po korytarzu – laski 
są jej wielką podporą i ramię bliskich 
osób. Bardzo cieszy się odwiedzinami 
i wspomina o swojej młodości. Helena 
przyszła na świat 13.07.1909 roku w 
Kamienicy Górnej i była córką Anny i 
Andrzeja Zastawnych. Jej dzieciństwo, 
jak wszystkich w tamtych czasach, 

szybko upłynęło w domu i pracy w 
gospodarstwie rodziców. Już po drugiej 
klasie szkoły podstawowej została odda-
na do nauczycielki Adamkiewiczowej, 
gdzie była pokojówką, a w zamian za 
to nauczycielka uczyła ją pisać, czy-
tać i liczyć, robótek ręcznych, szycia, 
wyszywania, haftowania i dziergania. 
Pojęła te umiejętności znakomicie, bo 
później sama obszywała własne córki, 
szyła pościel, wyszywała i haftowała 
obrusy, serwetki, robiła mereżki do 
chusteczek – jednym słowem była ar-
tystką rękodzieła. Od Adamkiewiczowej 
poszła do Chwalów w Brzostku, gdzie 
opiekowała się dziećmi i pomagała w 
kuchni, a kiedy już nabrała umiejętności 
pracy w kuchni rozpoczęła pracę u radcy 
prawnego Zolla w Jaśle, tam prowadziła 
kuchnię, podawała do stołu, a przyjeż-
dżali wielcy prawnicy i możni tamtego 
świata z Sanguszkami włącznie. Helena 
uczyła się wielkiego życia, a że była 
zdolną uczennicą i uczciwą pracownicą, 
lubiana była przez właścicielkę domu, 

zakupiła sobie rower i od czasu do 
czasu przyjeżdżała do swojej rodzinnej 
wsi, składała też zarobione pieniądze na 
budowę własnego domu. Przyjaźniła się 
z Franciszkiem Sobczykiem, za którego 
wyszła za mąż. Szybko wyrósł dom, 
sprawne ręce męża umiały dużo zrobić 
we własnym domu, a wyposażeniem w 
piękne rękodzieło zajęła się Helena, ale 
całą tą idyllę zakłóciła wojna. Dom Sob-
czyków stał się schroniskiem dla Żydów, 
na strychu przechowywała Helena Hesz-
ka, a w szopie drugiego starotestamen-
towego, zbierali się też AK-owcy, ale 
też nachodzili dom Niemcy. Pewnego 
razu przeszukiwali okupanci dom – jakiś 
usłużny współpracownik z Niemcami 
coś im „szepnął” o tym domu – na szczę-
ście nie znaleźli ukrytych Żydów, ale 
niesamowity strach, jaki ogarnął Helenę, 
był początkiem jej obecnego schorzenia. 
Ciężko pracowała z mężem i córką Wan-

dą przy ścinaniu i wywożeniu drzewa z 
lasu. Nic dziwnego, że najstarsza córka 
Wanda po skończeniu podstawówki w 
Kamienicy Górnej, a była bardzo dobrą 
uczennicą – wyjechała do Krakowa i 

tam ukończyła szkołę gastronomiczną. 
Wróciła do rodzinnej wsi, wyszła za mąż 
za Kazimierza Wołowca i tutaj razem 
prowadzili gospodarstwo rodziców, po-
tem przenieśli się do Grudnej, na Nawsiu 
kupili gospodarstwo. Wanda pracowała 
długie lata w GS-ie, a od 1988 r. pro-
wadzi własny sklep „Tara” w Brzostku, 
obecnie przejęła go córka Dorota, a 
druga córka Bożena jest mgr chemii i 
nauczycielem w szkole w Brzostku.
 Druga córka Heleny Sobczykowej 
Zofia ukończyła liceum w Kołaczycach, 
kursy księgowej i pracowała w SKR w 
Brzostku, a od 1994 r. razem z rodziną 
wyjechała do Chicago.
 Nasza sędziwa jubilatka siedzi 
przy stoliku, pije herbatkę z ziółek i 
wspomina dawne lata. Jest sprawna 
intelektualnie, dzięki troskliwej opiece 
córki, zięcia, wnuków, dzięki bliskim 
kontaktom z prawnukami czuje się jesz-
cze potrzebna. Z łezką w oczach ogląda 
zdjęcia bliskich i wspomina swój dom w 
Kamienicy Górnej, blisko lasu i w zdro-
wym środowisku biologicznym. Ale i tu, 
u córki Wandy, ma altankę ukwieconą, 
usytuowaną w ogrodzie, siedzi, patrzy 
na najbliższych i jest szczęśliwa, że ma 
się kto nią opiekować. A życie Heleny 
jest żywym dowodem na to, że uczciwą 
pracą można się też dorobić, a głębokie, 
czułe serce dla ludzi, pomoc potrzebu-
jącym procentuje i jest przyczynkiem 
do tego, że rodzina nie zostawiła ją w 
samotności. Dziewięćdziesiąt siedem 
lat życia to spory szmat czasu – życzyć 
należy Helenie długich, długich lat życia 
w rodzinnym gronie.
 Te trzy babcie żyjące w różnych 
miejscowościach, prawie w tym samym 
czasie są przykładem trudnego życia, 
przeżytego szlachetnie i uczciwie. God-
nie przeżywają swoją starość, ale też są 
kochane przez rodzinę – takiej starości 
i opieki ze strony rodzin życzę z całego 
serca wszystkim wkraczającym w złoty 
wiek.

Zuzanna Rogala

Franciszek Sobczyk

Helena Sobczyk
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Eliminacje gminne olimpiady roze-
grano w dniu 30.03.2004r. w sali 

gimnastycznej Szkoły Podstawowej w 
Brzostku, w kategoriach zgodnych z 
regulaminem ustalonym przez organiza-
torów Podkarpackiej Olimpiady Tenisa 
Stołowego. Organizatorami eliminacji 
byli: Urząd Gminy w Brzostku, Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, LKS 
„Brzostowianka” Brzostek, Szkoła Pod-
stawowa w Brzostku. W rozgrywkach 
wzięło udział 67 zawodników z terenu 
gminy Brzostek.
Wyniki rywalizacji przedstawiają się 
następująco:
Dziewczęta do lat 14:
1. Marlena Zdziarska z Gorzejowej
2. Małgorzata Świstak z Kamienicy G. 
3. Paulina Zegarowska z Brzostku
Chłopcy do lat 14:
1. Artur Szafran z Gorzejowej
2. Marcin Wal z Gorzejowej
3. Paweł Podraza z Gorzejowej
Dziewczęta od 15 do 20 lat:
1. Sylwia Winiarska z Kamienicy G.
2. Małgorzata Szafran ze Smarżowej
3. Monika Raś z Kamienicy Górnej
Chłopcy od 15 do 20 lat:
1. Łukasz Pyzia z Kamienicy G.
2. Mateusz Siciak z Kamienicy G.
3. Mirosław Raś z Siedlisk-Bogusz

VII Podkarpacka Olimpiada Tenisa Stołowego – 2006

Kobiety od 21 do 45 lat:
1. Małgorzata Batycka z Brzostku
2. Urszula Kolbusz z Brzostku
Mężczyźni od 21 do 45 lat:
1. Paweł Dziedzic ze Smarżowej
2. Rafał Krajewski z Kleci
3. Wojciech Bonarek z Brzostku
Wszyscy uczestnicy sklasyfikowani 

na miejscach I-III w poszczególnych 
kategoriach otrzymali pamiątkowe dy-
plomy i nagrody rzeczowe, natomiast 
zdobywcy pierwszych dwóch miejsc 
będą reprezentować gminę Brzostek w 
finale powiatowym, który odbędzie się 
w Pustkowie Osiedlu.

M. K.

Uczestnicy gminnych eliminacji Fot. J. Nosal

Tradycją stały się już organizo-
wane przez Centrum Kultury i 

Czytelnictwa w Brzostku turnieje 
halowej piłki nożnej. W hali spor-
towej Zespołu Szkół im. Jana Pawła 
II w sobotę 11 marca spotkały się 
reprezentacje gmin: Dydnia, Frysz-
tak, Nowy Żmigród, Wielopole 
Skrzyńskie, Wiśniowa i Brzostek 
rozgrywając turniej w kategorii 
szkół podstawowych. Naszą gminę 
reprezentowali zawodnicy z Zespo-
łu Szkół w Nawsiu Brzosteckim, 
którzy zwyciężyli w Mikołajkowym 
Turnieju Piłki Nożnej. Wszystkie 
mecze charakteryzowały się wyso-
kim stylem gry, a wola walki była 

ogromna. Po zaciętych rozgrywkach 
pod okiem sędziego Stanisława 
Urbańskiego, niepokonani okazali 
się reprezentanci gminy Dydnia. Na 
kolejnych miejscach znalazły się 
drużyny z Wielopola Skrzyńskiego i 
Brzostku przed Nowym Żmigrodem, 
Frysztakiem i Wiśniową.
 Nagrodą, o którą tak wytrwale 
walczyli młodzi zawodnicy był Pu-
char Wójta Gminy Brzostek. Wszyst-
kie drużyny biorące udział w turnieju 
otrzymały  pamiątkowe dyplomy, 
puchary i statuetki, które wręczył 
pan Jan Szczepanik – Zastępca Wójta 
Gminy Brzostek.

J.Z.

Halowa piłka nożna Sprostowanie 
do art. z nr 3/2006
W artykule Gminne Eliminacje Konkursu 

„Poeci i pisarze dzieciom” w marco-
wym wydaniu „WB” pomyłkowo zostały 
zamieszczone błędne informacje. Było: „W 
inscenizacji w kat. klas młodszych wyróżnio-
no dwa zespoły: zespół z SP w Kamienicy 
Dolnej” za utwór „Nadchodzi Wiosna” oraz 
utwór „O ślimaku co szukał wiosny” wg 
Grodzieńskiej w wykonaniu uczniów z SP w 
Smarżowej”, a powinno być: W inscenizacji 
w kategorii klas młodszych pierwsze miej-
sce zdobył zespół z SP w Kamienicy Dolnej 
za utwór „Nadchodzi wiosna”, natomiast 
drugie miejsce przyznano uczniom z SP w 
Smarżowej za inscenizację pt. „O ślimaku 
co szukał wiosny”. Dalej było: „Co ciekawe, 
uczniowie ze starszych klas z Kamienicy 
Dolnej również otrzymali wyróżnienie za 
inscenizację pt. Nadchodzi wiosna...”. a 
powinno być: Uczniowie klas starszych 
z Kamienicy Dolnej również zdobyli I 
miejsce za inscenizację p.t. „Gdzie jesteś 
wiosno?” wg scenariusza Krystyny Poręb-
skiej. W kategorii recytacja w starszej grupie 
wiekowej trzecie miejsce zajęła Agnieszka 
Wodzień z SP w Siedliskach-Bogusz, a nie 
jak podano Agnieszka Wodzisz.
 Za zaistniałe błędy przepraszam.

E.M
Reprezentacja z Dydni odbiera puchar z rąk Zastępcy Wójta
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Kiedy pewnego dnia siedziałem w 
pokoju szpitalnym na terapii od-

wykowej i pisałem pamiętnik do pokoju 
weszła terapeutka Ewa i zapytała mnie co 
piszę. Ponieważ następnego dnia również 
zastała mnie przy pisaniu, odezwała się: 
„znowu notujesz, i po co ci to, kogo chcesz 
tymi notatkami w przyszłości pouczać?” 
Na to z uśmiechem odpowiedziałem: 
„może brata, może zięcia, bo też lubią 
wypić.” A ona, również z uśmiechem: 
„potrzebne ci to było żeby pić i tu trafić”. 
Potem zadała pytanie z jakiego powodu 
właściwie piłem. Odpowiedziałem, że 
piłem ponieważ czułem się źle a jak 
wypiłem za dużo to czułem się jeszcze 
gorzej i dalej musiałem pić by się lepiej 
poczuć. W końcu doszło do tego, że 
piłem codziennie, aż musiałem trafić na 
leczenie. Wtedy terapeutka powiedziała, 
że w takim razie po wyjściu, dalej będę 
pił i pewnie nic dobrego ze mnie nie bę-
dzie. Ja zaś ją zapewniałem, że mogę się 
założyć, że już więcej pił nie będę w co 
ona, oczywiście nie wierzyła. Po tej roz-
mowie pierwszy zawsze musiałem czytać 
swe wypracowania i opowiadać co złego 
zrobiłem pod wpływem alkoholu. 
 Jest na odwyku coś takiego, co się 
nazywa „litraż”. Jest to jakby rachunek 
sumienia z całego życia, kiedy trzeba 
sobie przypomnieć od kiedy zaczęło się 
pić i tak kolejno, rok po roku analizować 
każdy wypity alkohol i obliczyć stracone 
przez niego pieniądze. Kiedy zrobiłem 
taki rachunek, to choć jestem łysy, to i 
tak włosy, których nie mam, stanęły mi 
na głowie. Wyszła, bowiem suma, która 
mnie przeraziła - 73 tysiące złotych prze-
pitych w czasie mego dotychczasowego 
życia. A moja wątroba i żołądek musiały 
przetrawić całą cysternę, w większości 
piwa, które lubiłem najbardziej, a była 
też i wódka, wino i bimber. Później za-
dawałem sobie pytanie a także pytałem 
innych „powiedz, dlaczego tak naprawdę 
piłeś?” Każdy miał coś na swoje uspra-
wiedliwienie i rzadko kto przyznawał się 
że była to wyłącznie jego wina, że znalazł 
się na odwyku. Nie wiem ilu „wyleczo-
nych” tak naprawdę nie wraca do picia. 
Sam widziałem jednego, który zaraz po 
wyjściu pierwsze swe kroki skierował do 
sklepu po piwo. Byli i tacy, którzy bali 
się dnia, w którym wyjdą z leczenia. Nie 
zapomnę jednego pacjenta, który ze łzami 
w oczach mówił: „boję się dnia, w którym 
wyjdę, bo słaby jestem i nie wiem czy nie 
zacznę z powrotem pić. Co ja będę robił, 
samotny, bez pracy i rodziny”. Kiedy go 
zapytałem czy naprawdę nie ma rodziny, 
odpowiedział, że żona odeszła od niego 
z dziećmi i zostawiła go samego z niewy-
kończonym domem, który zbudował od 
podstaw prawie własnymi rękami. No i 
jak tu się nie modlić za takiego człowieka 
i nie prosić o jego wytrwanie w trzeźwo-
ści. Oj! To nie mężczyzn trzeba wysłać na 
leczenie odwykowe, lecz kobiety, które 
częstują alkoholem.
 Teraz przytoczę wypowiedzi alko-

Zaczerpnięte z pamiętnika alkoholika
holików, którzy odpowiadali na pytanie 
„dlaczego piłem?”. Pytali o to samego 
Boga: ”Boże, dlaczego ja piłem? A oto 
jakie odpowiedzi im się nasuwały:
 1. Piłem, aby być wolnym – a stałem 
się uzależnionym.
 2. Piłem dla własnego szczęścia 
– a unieszczęśliwiałem wiele bliskich mi 
osób.
 3. Piłem, aby zyskać pewność siebie 
a ogarnęły mnie wątpliwości.
 4. Piłem, aby zapomnieć o kłopotach 
a one ciągle do mnie powracały i pomna-
żałem ich coraz więcej.
 5. Piłem żeby uzyskać siłę i męskość 
a stałem się słabym, niedołężnym jak 
dziecko.
 6. Piłem, aby się bawić i innych 
rozśmieszać – a wpadłem w smutek i 
przygnębienie.
 7. Piłem dla odwagi – a uzyskałem lęki 
i niepewność.
 8. Piłem leczniczo – a wpadłem w 
kłopoty zdrowotne.
 9. Piłem, aby zasnąć i zapomnieć – a 
czuwałem nie śpiąc całymi godzinami.
 10. Piłem, aby było miło i wesoło w 
towarzystwie innych – a stałem się kłót-
liwym i nieznośnym.
 11. Piłem, aby się wywyższyć wśród 
innych – a stałem się błaznem i prosta-
kiem.
 12. Piłem dla przyjaźni i towarzystwa 
a uzyskałem nieprzyjaciół i wrogów.
 13. Piłem, aby w towarzystwie nawią-
zać i prowadzić rozmowę – a upośledzi-
łem swój język i mowę ojczystą.
 14. Piłem, aby pozbyć się problemów 
w rodzinie – a nie umiałem sam ich roz-
wiązać.
 15. Piłem, aby odważnie kroczyć 
przez życie – a swe kroki kierowałem ku 
śmierci.
 16. Piłem, aby pokonać mocną głowę 
– a zapomniałem o nogach, które też 
mogą odmówić posłuszeństwa.
 17. Piłem, aby przypodobać się ko-
bietom – a straciłem u nich szacunek i 
zaufanie.
 18. Piłem, aby kogoś nie obrazić, gdy 

mnie częstował – a obraziłem samego 
Boga.
 19. Piłem, aby uzyskać śmiałość w 
towarzystwie – zostałem wzgardzonym 
i wyśmianym.
 20. Piłem i kierowałem innymi – a za-
pomniałem pokierować swoim własnym 
życiem.
 21. Piłem, bo niby żona coś źle zrobiła 
– a to właściwie ja byłem nieudacznikiem 
i ciamajdą życiową.
 Jest to parę punktów wybranych bo 
jest ich o wiele więcej, tak dużo jak dużo 
jest ludzi nadużywających alkoholu. A 
jeśli policzymy okazje do wypicia to tu są 
już bite rekordy „Ginesa”. Człowiek tak 
sobie potrafi znaleźć okazję do wypicia 
i sam sobie udokumentuje, że właśnie 
to, ten fakt, ta sytuacja są powodem do 
„oblania”.
 Na przykład: „Wiesz co Kaziu, będę 
ojcem, chodź to ci postawię kielicha z tej 
okazji” Później: „Kaziu, urodziło ci się 
dziecko, masz syna, chodź wypijemy na 
to konto” Potem Kaziu zaprasza na ojca 
chrzestnego, to też trzeba wypić jednego 
itd., itd. Dalej już wiecie ile jest okazji 
do wypicia. A to osiemnastka, a to ślub... 
i tak wszystko z pokolenia na pokolenie 
się powtarza. 
 A to, co mnie najbardziej denerwuje 
to budowa domu: miałem okazję sam się 
przekonać jak pracowałem za pomocnika 
na budowie. Nie chciałbym tu skłamać, 
ale naliczyłem wtedy siedemnaście okazji 
do wypicia. Zresztą sami zapytajcie tych, 
co prowadzą budowę. Znałem nawet taki 
przypadek, że pracownik na budowie 
przypomniał sam o postawieniu piwa lub 
wina. Owszem, za pracę należy się zapłata 
i jest to zagwarantowane konstytucją. 
Jednak nigdzie, ale to nigdzie nie mogłem 
się doczytać, że za pracę należy zapłacić 
alkoholem. Ludzie, dlaczego tego nie 
chcecie zmienić i zachować trochę więcej 
trzeźwości w swoim życiu.
 Prawdę mówił ksiądz Blachnicki: 
„Polska albo będzie trzeźwa albo jej 
wcale nie będzie”.

Józef Samborski 

Od marca bieżącego roku Gminna 
Biblioteka Publiczna w Brzostku 

wzbogaciła się o nowe opracowania o 
Gminie Brzostek. Są to wiadomości i 
ciekawostki naszego regionu zamiesz-
czane przez okres dwóch ostatnich lat 
na łamach Gazety Krakowskiej.
 Praca została zebrana i przygotowana 
przez p. Marię Kawalec, pracownika Bi-
blioteki w Brzostku, a zarazem członka 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzo-
steckiej. Całość spięta jest w roczniki i 
zatytułowana: „Gmina Brzostek 2003”, 
„Gmina Brzostek 2004”.
 Znajdujemy w nim m.in. maturzy-
stów szkoły średniej z Brzostku; „Ana-
nasy z mojej klasy”, wyniki plebiscytu 

„Piętnastu wspaniałych”, Człowiek roku 
2002 - p. Maria Przebięda, dyrektor Pub-
licznej Szkoły Podstawowej w Brzostku. 
Czytamy także o udziale gospodarstw 
agroturystycznych w Targach Turystyki i 
Wypoczynku LATO 2003 „Polska Wieś 
Zaprasza”. Prześledzić możemy wyniki 
w sporcie lokalnym. Oprócz tego, opra-
cowania zawierają wiele artykułów o 
różnorodnej tematyce.
 W przygotowaniu jest następny rocz-
nik „Gmina Brzostek 2005/2006”.
 Serdecznie zapraszamy do korzysta-
nia z opracowań.

Towarzystwo Miłośników
Ziemi Brzosteckiej
Krzysztof Kolbusz

Nowe opracowania o Gminie Brzostek
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Już po raz czwarty w Zespole Szkół 
im. Jana Pawła II w Brzostku odbył 

się Konkurs Informatyczny dla uczniów 
klas III gimnazjów, zorganizowany 
przez tutejszego nauczyciela informaty-
ki Jacka Berrahala. Celem konkursu jest 
popularyzacja wiedzy i umiejętności in-
formatycznych wśród młodzieży, rozwi-
janie ich zainteresowań i uzdolnień oraz 
motywowanie uzdolnionych uczniów 
do nauki. Tegoroczny konkurs odbył 
się 21 marca w nowej, pięknie wypo-
sażonej pracowni informatycznej. Tym 
razem gimnazjaliści mieli za zadanie 
rozwiązać bardzo trudny test z ogólnej 
wiedzy informatycznej składający się z 
dwudziestu pytań – każda prawidłowa 
odpowiedź to 1 punkt.
 Komisja konkursowa pod przewodni-
ctwem Józefa Nosala nauczyciela SP w 
Brzostku, w skład której weszli również 
Małgorzata Jop nauczyciel Zespołu 
Szkół w Brzostku i Marta Król kierow-
nik CKiCz w Brzostku po sprawdzeniu 
testów przyznała I miejsce Marcinowi 

Konkurs Informatyczny dla gimnazjalistów
Paratowi (17 pkt.) 
i Sofianowi Ber-
rahalowi (17 pkt.) 
z Gimnazjum w 
Brzostku, II miej-
sce Przemysławo-
wi Kmiecikowi 
(13 pkt.) z Siedlisk-
Bogusz i Łuka-
szowi Szynalowi 
(13 pkt.) z Nawsia 
Brzosteckiego, III 
miejsce Natalii 
Węgrzyn (10 pkt.) 
z Pilzna i Jaku-
bowi Wojdyle (10 
pkt.) z Brzostku, 
IV miejsce Rafa-
łowi Kawalcowi 
(8 pkt.) i Markowi Surdelowi (8 pkt.) 
z Nawsia Brzosteckiego oraz V miejsce 
Damianowi Gruszce (6 pkt.) z Pilzna.
 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy oraz cenne 
nagrody ufundowane przez firmę kom-

Tym razem gimnazjaliści mieli za zadanie rozwiązać  
test z ogólnej wiedzy informatycznej

puterową „Brian Soft” w Brzostku. 
 Patronem medialnym było czaso-
pismo lokalne „Wiadomości Brzoste-
ckie”.

/f l/

Nagrody ufundowała firma komputerowa „Brian Soft” Uczestnicy IV edycji konkursu informatycznego

Ponad 200 gimnazjalistów i ich opiekunowie z jedenastu 
gimnazjów naszego powiatu wzięło udział w specjalnie 

dla nich przygotowanym Dniu Otwartym Liceum Ogólno-
kształcącego im. S. Petrycego w Pilźnie. Znaleźli się tam m.in. 
uczniowie z Gimnazjów w Siedliskach Bogusz (z Krzysztofem 
Dziedzicem) oraz Nawsia Brzosteckiego.
 Najpierw w Auli liceum nastoletni goście wysłuchali 
przemówienia dyrektora Marka Wojtuły o proponowanych 
profilach nauczania oraz pozalekcyjnej ofercie edukacyjnej 
szkoły, a następnie obejrzeli wiązankę skeczy 
kabaretowych, parodii reklam i piosenek obco-
języcznych, jakie zaprezentowali im uczniowie 
klas I w ramach programu „School TV”. Po tej 
strawie duchowej kandydaci do pilzneńskiej 
szkoły średniej mieli okazję wzmocnić też 
swoje ciała poprzez poczęstunek, aby później 
wziąć udział w wycieczkach po szkolnych kla-
sopracowniach. Największym powodzeniem 
cieszyła się pracownia internetowa/multime-
dialna oraz laboratoria językowe. Impreza 
zakończyła się rozgrywką piłki siatkowej, 
podczas której przybyli gimnazjaliści mieli 
okazję doświadczalnie przekonać się o zaletach 

nowej hali sportowej przy LO w Pilźnie. 
 Głównym organizatorem spotkania rekrutacyjnego był 
Samorząd Szkolny pod opieką Marty Klucznik oraz klasy I A, 
I B, I C wraz z wychowawcami. Uczniowie LO, zapraszając 
swoich młodszych kolegów do pójścia w ich ślady, wska-
zywali przede wszystkim na przyjazną atmosferę panującą 
w szkole, dobre przygotowanie do matury, ale i możliwość 
odetchnięcia od nauki podczas organizowanych na terenie 
szkoły imprez.

Barbara Wojtaszek

Zaprosili gimnazjalistów do Pilzna

Gimnazjaliści w klasopracowni języka angielskiego
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Chrońmy oczy przed jaskrą!
Na jaskrę w Polsce choruje około 800 

tysięcy ludzi, ale leczy się tylko 70 
tysięcy. Oznacza to, heco dziesiąty Polak 
nie wie o swojej chorobie, która dotyka 
ludzi w każdym wieku. Nieleczona pro-
wadzi do nieodwracalnej ślepoty. Jedyną 
skuteczną metodą zatrzymania choroby 
jest jej wczesne wykrycie i leczenie. 
Należy też dobrze poznać czynniki, 
które sprzyjają jej rozwojowi. Jaskrą 
nazywamy grupę schorzeń charakte-
ryzujących się postępującą destrukcją 
nerwu wzrokowego, co prowadzi do 
ubytków w polu widzenia kończących 
się ślepotą. Uważa się, że istnieją co 
najmniej dwie przyczyny zaniku nerwu 
wzrokowego:
- mechaniczne
 Gałka oczna wypełniona jest cieczą 
wodnistą wytwarzaną na stałe przez 
ciałko rzęskowe w oku. Jej zadaniem 
jest utrzymanie odpowiedniego napięcia 
gałki ocznej. Ciecz wodnista opuszcza 
gałkę oczną w kącie przesączania. Jeżeli 
na drodze odpływu cieczy znajduje się 
przeszkoda to ciecz gromadzi się w oku. 
Wzrasta wtedy ciśnienie śródgałkowe, 
co doprowadza do mechanicznego 

ucisku na włókna nerwowe. W kon-
sekwencji dochodzi do zaniku nerwu 
wzrokowego i utraty widzenia.
- naczyniowe
 Nerw wzrokowy odżywiany jest 
siecią naczyń krwionośnych. Gdy na-
czynia są zwężone np. przez zmiany 
miażdżycowe to brak jest doprowadze-
nia odpowiedniej ilości krwi. Dochodzi 
do zaniku włókien nerwu wzrokowego, 
jednak bez podwyższonego ciśnienia 
śródgałkowego.
Objawy jaskry
 Zależą od kąta przesączania. Około 
80% chorych ma tzw. szeroki kąt prze-
sączania. W tej postaci ciecz wodnista 
z trudnością wydostaje się na zewnątrz. 
Ciśnienie podnosi się stopniowo. Ta po-
stać jest bezbolesna i nie daje objawów 
aż do momentu, w którym następuje 
prawie całkowite zniszczenie nerwu 
wzrokowego. W przypadku wąskiego 
kąta przesączania (20%) droga odpływu 
cieczy wodnistej może być zablokowana 
nagle, zwykle przez rozszerzoną źreni-
cę. Ciśnienie gwałtownie wzrasta, chory 
odczuwa bóle głowy, oka, ma zamglone 
widzenie. Może dojść do ostrego napadu 
jaskry połączonego z silnymi bólami 
głowy i oka, nudnościami, wymiotami a 
utrata widzenia może nastąpić nawet w 
ciągu kilku dni. Wymaga to natychmia-
stowej interwencji okulistycznej. Oku-
liści wykonują szereg specjalistycznych 
badań stwierdzających jaskrę. Są one 
bezbolesne. W przypadku stwierdzenia 
objawów sugerujących powstanie tej 
choroby, należy zgłaszać się na badania 

kontrolne 1-2 razy w roku. Leczenie roz-
poczyna się już w momencie pojawienia 
się pierwszych zmian w nerwie wzroko-
wym lub w polu widzenia a także przy 
wysokim ciśnieniu śródgałkowym.
Badania diagnostyczne:
- badanie kąta przesączania, wykony-

wane po uprzednim znieczuleniu, przy 
pomocy specjalnej soczewki,

- badanie ciśnienia śródgałkowego,
- ocena dna oka,
- scaningowa tomografia laserowa, naj-

nowocześniejsza metoda,
- badanie pola widzenia – najpopular-

niejsza metoda oceny postępu choroby 
polegająca na sygnalizowaniu przez 
chorego widzianego punktu świet-
lnego wędrującego po czaszy aparatu 
pomiarowego.

Okulista po zbadaniu pacjenta przepi-
suje krople, które należy aplikować 1-2 
razy dziennie. Niezwykle ważny jest 
sposób zakraplania:
- odciągnąć dolną powiekę,
- wpuścić zalecaną ilość kropli,
- ucisnąć okolicę kąta wewnętrznego 

palcem wskazującym. Nie mrugać, 
spokojnie przymknąć powieki.

Jeżeli po zastosowaniu 2 rodzajów kro-
pli zmiany w nerwie wzrokowym i polu 
widzenia postępują lub ciśnienie śród-
gałkowe nie obniża się, okulista propo-
nuje zabieg operacyjny lub laserowy. 
Nie lekceważmy sobie jakichkolwiek 
wymienionych wyżej objawów! Kontro-
lujmy oczy aby nie było za późno!

Dużo zdrowia!
K. Godawska

Kącik  
zdrowia  
apteki „VITA”

14 marca 2006 roku siedemnasto-
osobowa grupa uczniów niepeł-

nosprawnych intelektualnie z Gimna-
zjum w Siedliskach-Bogusz zwiedzała 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w 
Mielcu, pod czujnym okiem opiekunów: 
Pani Renaty Wadas – kierownika wy-
cieczki, Pani Ewy Ziaja i Pani Barbary 
Wojdyła. 
 Ośrodek ten zajmuje się kształceniem, 
wychowaniem i rewalidacją dzieci nie-
pełnosprawnych intelektualnie w stop-
niu lekkim, umiarkowanym i znacznym 
posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, które z różnych 
przyczyn nie mogą uczęszczać do szkoły 
w miejscu zamieszkania. W Ośrodku 
funkcjonują: Szkoła Podstawowa (klasy 
IV-VI), Gimnazjum, Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa i Szkoła Przysposabiająca 
do Pracy. Celem kształcenia w placów-
ce jest przygotowanie wychowanka 
do samodzielnego funkcjonowania w 
społeczeństwie. Aby to osiągnąć stoso-
wany jest wielodyscyplinarny program 
rewalidacyjny z oligofrenopedagogiki, 
logopedii, psychologii, pedagogiki 

opiekuńczej, resocja-
lizacji i gimnastyki 
korekcyjnej realizo-
wany przez zespół 
specjalistów. 
Bazę OSW w Mielcu 
stanowią:
•	nowoczesna prze-

stronna szkoła
•	pracownia kompu-

terowa
•	 sala gimnastyczna, 

sale gimnastyki ko-
rekcyjnej i ćwiczeń 
rehabilitacyjnych

•	komfortowo urzą-
dzony internat

•	biblioteka, w której 
znajdują się również książki pisane 
alfabetem Braille’a

•	gabinet logopedyczny, rehabilitacyjny, 
psychologiczny, socjoterapeutyczny

•	warsztaty do odbywania zajęć prak-
tycznych

Placówka stwarza optymalne warunki 
wszechstronnego rozwoju. Panuje w 
niej przyjazna atmosfera, oparta na wza-

jemnym zaufaniu, tolerancji i całkowitej 
akceptacji każdego wychowanka.
 Kontakt dla zainteresowanych: Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy w Mielcu, ul. 
Królowej Jadwigi 1, 39 – 300 Mielec, 
tel. 017 5825177, www.powiat.mielec.
pl/soswmielec

Pedagog Szkolny
Barbara Wojdyła

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mielcu szansą prawidłowego 
rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
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Kantor Wymiany Walut
Brzostek, ul Rynek 12 - sklep GS

Zapraszamy od 8:00 do 15:30 - Atrakcyjne ceny

KREDYTY GOTÓWKOWE
Emeryci i renciści od 350zł dochodu

kredyty również dla rolników
Specjalne warunki dla pracowników urzędów 
i instytucji państwowych oraz FIRM znanych. 
Kredyty dla osób uzyskujących dochód z prowa-
dzenia własnej działalności gospodarczej

AGENCJA KREDYTOWA
„ŻAKO”

0512 26 40 04

KREDYTY:
GOTÓWKOWE

HIPOTECZNE

SAMOCHODOWE

Stawiamy 
na dobro 
klienta

Zabrakło
gotówki?

do 9.000zł
samodzielnie
kwota
kredytu
uzależniona
jest od
dochodów,
sytuacji
materialnej
i rodzinnej -
o szczegółowe
informacje
prosimy
o kontakt
telefoniczny

PODNIEŚ SŁUCHAWKĘ I ZADZWOŃ
0 14 681 84 94                 0 512 26 40 04

Brzostek, Rynek 38 (obok sklepu komputerowego)
Czynne:  środa 11:00-15:00,  sobota 9:00-12:00

Informacje można również uzyskać codziennie u pani 
prowadzącej meble na wymiar: Rynek 38, I p. 

Podziękowanie
 Składam serdeczne podziękowanie na ręce lekarza Jaro-
sława Nosala oraz trzech pielęgniarek: Basi, Marii i Teresy 
z oddziału wewnętrznego Szpitala Rejonowego w Dębicy za 
uratowanie mojego życia, które było poważnie zagrożone.

Pacjentka z sali nr 207

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
II PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonej 
w Siedliskach-Bogusz stanowiącej własność Gminy Brzostek

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje 
do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieruchomość: 
Działka oznaczona nr ewidencyjnym 516/22 o pow. 0,54 ha poło-
żona w Siedliskach - Bogusz, objęta Księgą Wieczystą Nr 26 654, 
stanowiąca własność Gminy Brzostek
Nieruchomość położona jest w obrębie gruntów rolnych. Dojazd drogą 
utwardzoną. Nieruchomość jest użytkowana rolniczo. Użytki stanowią 
RIVb - 0,33 ha, RV - 0,21 ha.
Teren płaski w kształcie nieforemnym.
Działka nie jest objęta planem zagospodarowania gminy Brzostek 
(ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Brzostek przestały obowiązywać z dniem 01.01.2003r., na podstawie 
art.67 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 15 z 
1999 r., poz. 139).
Cena wywoławcza działki nr 516/22 wynosi: 1 800,00 zł 
Wadium na w/w nieruchomość wynosi 180,00 zł 

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W 
URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 12 MAJA 2006r. 

O GODZ. 1000  W BIURZE WÓJTA GMINY
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej 
wymienionej wysokości do dnia 09 maja 2006r. do Kasy Urzędu 
Gminy w Brzostku, lub na konto: Bank Spółdzielczy Rzemiosła 
Oddział w Brzostku Nr 59 85890006 0080 0210 2020 0005 Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet 
ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie 
po zakończeniu przetargu. Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba 
wyłoniona w przetargu jako nabywca uchyliła się od zawarcia umowy 
kupna - sprzedaży w dniu wyznaczonym do stawienia się w Kancelarii 
Notarialnej. Koszty umowy notarialnej pokrywa kupujący.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przy-
czyn. 
W razie wyniesienia granic koszty pokrywa kupujący.
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KrZYŻówKA Z NAGrODą

17

ROZWIĄZANIE: 
kwiecień 2006

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

� 2 3 4 5 6 7 8 9 10 �� �2 �3
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"

Poziomo:
1) Podobna do brzoskwini; 4) Proces, 
którego wynikiem są zmiany na lepsze; 
9) Monotonia; 10) Spec od agrome-
lioracji; 15) Położna; 16) Wprowadza 
zdjęcia do komputera; 18) Tytoń do 
wąchania; 21) Bogini kiełkującego 
ziarna, uprowadzona przez Hadesa;  
22) Operacja bankowa; 24) Mały, krępy 
koń stepowy; 26) Zmniejszony obraz; 
27) Znany browar; 28) Ostatnia faza 
baroku w sztuce i architekturze.
Pionowo:
1) Duchowny prowadzący działalność 
misyjną; 2) Ozdobna uprząż końska;  
3) Zewnętrzna część ściany; 5) Pija-
nica, alkoholik; 6) Model Daewoo;  
7) Np. pięćset dolarów; 8) Egzysten-
cja; 11) Suknia popa; 12) Kierunek w 
literaturze i sztuce początku XX w.; 
13) Plakietka na piersi z nazwiskiem; 
14) Ozdobny sukulent pochodzący z 
Meksyku; 16) Młody słoń; 17) Kobie-
ta nie potrafiąca mówić; 19) Frazes;  
20) Rodzaj ubezpieczenia samocho-
du; 23) Miasto w płd. Węgrzech;  
25) Nazwa.
Litery z kratek ponumerowanych w 
prawym dolnym rogu utworzą roz-
wiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego niżej dostarczone do dnia 
10 maja 2006 r. do Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 
w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzed-
niego numeru:
KTO MIECZEM WOJUJE OD 
MIECZA GINIE
Nagrodę książkową wylosowała 
MAŁGORZATA SIEDLARSKA  
z Brzostku
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do GOK w Brzostku.

J. Nosal

Kiedy byłem młodszy nienawidziłem 
ślubów. Zawsze, kiedy moje stare ciotki 
przechodziły koło mnie klepały mnie 
po ramieniu mówiąc: 
- „Będziesz następny.”
Skończyły z tym zwyczajem, kiedy 
zacząłem im robić to samo na pogrze-
bach.

		

Cześć tato, wróciłem! 
Ojciec siedzący przed komputerem, nie 
odrywając wzroku od monitora pyta: 
- A gdzieś ty był? 
- W wojsku tato...

		
Rozmawiają dwie koleżanki:
- Wiesz, moja droga, mam taki problem. 
Wyobraź sobie, że mój mąż podczas 
delegacji zatrzymał się w Warszawie. 
Mówił, że nocował u kolegi i żeby go 
sprawdzić, wysłałam do wszystkich 
jego pięciu przyjaciół listy z zapyta-
niem, czy to jest prawda.
- I co?
- No i przyszło pięć odpowiedzi, że 

nocował...
		

Szczęśliwy ojciec po narodzeniu pier-
worodnego syna chwali się położnej,
- widzi pani, jaki jest podobny do 
mnie?
- nie szkodzi, najważniejsze, że urodził 
się zdrowy.

		
- Panie bosmanie, na statku jest dziu-
ra!
- W którym miejscu?
- W prawej burcie pod linią wodną.
- To dobrze, tam przynajmniej nikt nie 
zauważy.
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Kamienica Górna może być miejscowością wypoczyn-
kową. Z dala od ruchliwych szlaków komunikacyjnych 

i smrodu średniej wielkości miast – jest tu czysta woda, 
świeże powietrze i cisza. Teren więcej niż pagórkowaty, 
prawie górzysty, porośnięty lasami. W sam raz dla osób 
z widoczną nadwagą, dla których wysiłek fizyczny pod-
czas spacerów to najlepsze lekarstwo na ich schorzenia  
(nadciśnienie, 
cukrzyca itp.).
 Do Kamie-
nicy Górnej 
trzeba jednak 
dojechać. Dro-
gami powiato-
wymi Brzostek 
– Smarżowa 
lub Kamienica 
Górna – Cie-
szyna. Tą dru-
gą drogą tylko teoretycznie – bo jest w bardzo złym stanie. 

Kamienica Górna, 18.09.2005
Do Rady Powiatu w Dębicy

 Mieszkańcy Kamienicy Górnej i Huty Gogołowskiej zwra-
cają się z prośbą w poniższej sprawie. Przez teren naszej miej-
scowości przebiega droga powiatowa Cieszyna – Brzostek, 
która wymaga remontu. Uzasadnieniem tego są:
1. Droga biegnie przez teren powiatu strzyżowskeigo i dębi-

ckiego, jest zamieszkana przez:
a. około 2 tys. mieszkańców – Cieszyna, Stępina, Huta 

Gogołowska (pow. strzyżowski)
b. około 4 tys. mieszkańców – Kamienica Górna, Wola i 

Nawsie Brzosteckie, Bączałka (powiat dębicki)
Mieszkańcy ci korzystają z w/w drogi powiatowej. 
2. Droga jest trasą dojazdu do pracy do Rzeszowa, Strzyżowa, 

Krosna w części strzyżowskiej oraz do Dębicy, Tarnowa, 
Pilzna czy Jasła w części dębickiej.

3. Młodzież kształcąca się w uczelniach Krakowa, Tarnowa, 
Rzeszowa, Krosna czy Jasła korzysta z tej drogi, by udać 
się do powyższych miejsc.

4. Droga, biegnąca przez te miejscowości jest poważnym 
skrótem ze Strzyżowa, Krosna na Kraków lub Brzostku do 
Rzeszowa.

5. Wspomniana droga jest udogodnieniem dla mieszkańców 
leczących się w ośrodkach specjalistycznego leczenia – jest 
to Rzeszów (siedziba województwa i NFZ) - kierowani są 
tam pacjenci na badania specjalistyczne oraz na leczenie 
szpitalne. Wiele osób skraca sobie drogę z terenu dębickiego 
w kierunku na Rzeszów.

6. Przy drodze powiatowej opisywanej w miejscowości Stę-
pina znajduje się unikatowy w skali europejskiej zabytek 
militarny – kompleks schronowy Kwatera Południowa 
Adolfa Hitlera, odwiedzana przez turystów z całej Polski. 
Dojeżdżający od strony zachodniej narzekają na stan drogi 
doń prowadzącej.

7. Droga przebiega przez atrakcyjną część Pogórza Strzyżow-
skiego. Znajduje się tutaj Czarnorzecko – Strzyżowski Park 
Krajobrazowy z licznymi rezerwatami: Chełm, Herby i Ka-
mera. Stwarza to duże możliwości do rozwoju agroturystyki 
– takie gospodarstwa są już w Cieszynie, Stępinie, Hucie 
Gogołowskiej, Bączałce, Smarżowej, Grudnej Górnej. Na-
stępni gospodarze przygotowują się do założenia nowych. 
Przyjeżdża do nich wielu turystów pragnących odpoczynku 
w ciszy i spokoju.

 Liczymy na zainteresowanie się naszą sprawą w znaczeniu 
pozytywnym. Prosimy o odpowiedź, jakie kroki zostaną w spra-
wie remontu tej drogi na odcinku ok. 5 km (Huta Gogołowska 
– Kamienica Górna) poczynione.

W imieniu mieszkańców
Kamienicy Górnej: Edward Pacana

Huty Gogołowskiej: Józef Sokołowski
 Odpowiedź 
starosty dębi-
ckiego nade-
szła w stycz-
niu 2006 i była 
krótka – nie 
ma pieniędzy 
na remont tej 
drogi.
Ale są dobre 
wiadomości.
 Na naprawę 
tej drogi i połączenie powiatu dębickiego z powiatem strzy-
żowskim można otrzymać unijne pieniądze. Trzeba tylko 
porozumieć się z sąsiadami i złożyć wspólny wniosek. W 
interesie nie tylko Kamienicy Górnej i Huty Gogołowskiej, 
ale także rozwoju turystyki w tym regionie.

Ferdynand Bugno
Fot. J. Lenkiewicz

Apel mieszkańców Kamienicy Górnej i Huty Gogołowskiej

Wołanie o międzypowiatowe działanie

Rowerowe wędrówki po gminie Brzostek
W związku z istniejącą potrzebą 

zdynamizowania promocji tury-
stycznej naszej gminy, Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Brzosteckiej wy-
stąpiło do Starostwa Powiatowego w 
Dębicy z wnioskiem o przyznanie grantu 
w ramach konkursu ofert na realizację 
zadania publicznego „Przygotowanie 
oraz publikacja materiałów promują-
cych walory turystyczno-krajoznawcze 
powiatu dębickiego”. Wniosek Towa-
rzystwa został zaakceptowany. Stąd 
wstępnie opracowane przez TMZB w 
roku 2002 ścieżki rowerowe zostaną 
zrealizowane z powodzeniem.
 Zespół w składzie: Paweł Batycki, 
Stanisław Cholewiak, Krzysztof 
Kolbusz, Jolanta Lenkiewicz oraz ks. 
Bogdan Stanaszek opracował wniosek 
do Starostwa, sporządzony na podstawie 

własnego projektu „Rowerowe wędrów-
ki po gminie Brzostek”. Główne cele 
realizowanego zadania to:
1. Przygotowanie oraz publikacja mate-

riałów promujących walory turystycz-
no – krajoznawcze gminy Brzostek.

2. Ochrona i promocja zdrowia poprzez 
propagowanie czynnego wypoczynku 
i efektywnego spędzania wolnego 
czasu.

3. Uzupełnienie oferty edukacyjno-wy-
chowawczej szkół, ze szczególnym 
uwzględnieniem przedmiotów: hi-
storia, biologia i geografia/przyroda, 
wychowanie fizyczne.

4. Rozbudzanie patriotyzmu lokalnego.
 Zadanie „Rowerowe wędrówki po 
gminie Brzostek” przewiduje przy-
gotowanie oraz publikację 4 mapek, 
przedstawiających ścieżki rowerowe 

w gminie Brzostek. Dołączone będą 
do gazety „Wiadomości Brzosteckie” 
w czterech numerach, poczynając od 
01.04.2006 r. do 01.07.2006. Każda z 
mapek opatrzona będzie szczegółową 
legendą oraz wzbogacona zdjęciami 
najciekawszych miejsc. Podane zosta-
ną odległości między poszczególnymi 
punktami oraz długość całej trasy. Do-
datkowo mapki zawierać będą szczegó-
łowe opisy najciekawszych miejsc. Druk 
kolorowy. Format A4.
 Projekt „Rowerowe wędrówki po 
gminie Brzostek” ma służyć pomocą 
wszystkim tym, którzy chcieliby bliżej 
poznać walory przyrodnicze i zabytki 
naszej gminy – młodzieży szkolnej, 
rodzinom, turystom spoza Brzostku.

Towarzystwo Miłośników
Ziemi Brzosteckiej

Jolanta Lenkiewicz
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Trasa rowerowa nr 1 „Doliną Gogołówki” – trasa granatowa

Projekt Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej, współfinansowany w ramach grantu przyznanego  
przez Starostwo Powiatowe w Dębicy.

Brzostek – tablica informacyjna.
1. Brzostek – Kościół Parafialny pw. Znalezienia Krzyża 

Św. Świątynia neoklasycystyczna z 1816 roku, wzniesiona 
na fundamentach i kryptach XIV-wiecznego kościoła. We-
wnątrz znajduje się manierystyczny ołtarz Św. Leonarda z 
początku XVII wieku. Na wieży dzwon z 1521 roku.

2. Cmentarz parafialny Kaplica św. Anny. Kaplica w stylu 
neogotyckim, wzniesiona w 1864 r. fundatorami byli: 
Marian i Anna Mysłowscy herbu „Nałęcz” (herb wykuty 
w kamieniu na wsch. stronie Kaplicy) 

3. Pomnik Krzyż Jubileuszowy (ul. Słoneczna)  wzniesiony 
w 2000 r. ma 10 m wysokości i 4 m rozpiętości ramion. 
Przedstawia dwoistą naturę Chrystusa: Boską – symboli-
zowana przez pow. gładką oraz ludzką – symbolizowana 
przez pow. chropowatą (punkt widokowy).

4. Kościół p.w. Zwiastowania Pańskiego w Januszkowicach 
wraz z Drogą Krzyżową, parafia erygowana w 1967r. 
(wydzielona z parafii Brzostek)

5. Kaplica cmentarna w Januszkowicach p.w. Zwiastowania 
Matki Bożej, wzniesiona w 1834 r. W kryptach pochowano 
fundatorów i właścicieli Januszkowic: Konstanty i Maria 
Fihauserowie. Kaplicę zbudowano na rzucie prostokąta 
zakończonego absydą.

6. Dwór w Januszkowicach, pochodzi z początku XIX w., 
zbudowany na planie prostokąta na wysokich murowanych 
piwnicach (dwór obecnie opuszczony i zdewastowany).

7. Pomnik przyrody ponad 600-letni dąb. Według legendy 
miejsce odpoczynku udającej się niegdyś na Węgry kró-
lowej Jadwigi.

8. Stawy w Kleciach powstałe na wyrobiskach, służą do celów 
rekreacyjnych. 
Punkt gastronomiczny „Bar w Kuźni”.

9. Zespół dworski „Pawłowskich” Pozostałości po parku kra-
jobrazowym wraz ze stawami oraz zabudowaniami: dwór 
klasycystyczny wzniesiony w I poł. XIX w., prostokątny, 
parterowy, cz. podpiwniczony, fasadą zwrócony na zachód, 
oficyna dworska powstała łącznie z dworem, prostokątna, 
parterowa z mieszkalnym poddaszem, gorzelnia, spichlerz 
oraz inne zabudowania (stodoły i stajnie).

10. Kaplica św. Leonarda (ul. Połaczówka). Neogotycka 
kaplica wzniesiona w 1890 roku w miejscu gdzie stał 
niegdyś kościół parafialny od XII wieku, słynący z kultu 
Św. Leonarda. Wokół najstarsze cmentarzysko, obecnie 
cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 220 powstały w 
1916 roku wg projektu Glassner Matschako. Na powierzch-
ni 825 m2 pochowanych ponad 250 żołnierzy. Powrót ul. 
Węgierską do Rynku.

11. Kaplica w Rynku p.w. św. Jana Nepomucena wzniesiona 
w 1816 r. Zbudowana z kamienia na rzucie prostokąta za-
mkniętego absydą. Fasada ozdobiona dwoma kolumnami, 
które wspierają wysunięty do przodu trójkątny fronton.
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