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Koncert zespołu rockowego „THE LIVERPOL” oraz zespołu „STAUROS”

Dni Ziemi Brzosteckiej” z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem

Pokaz sztucznych ogni tym roku był niesłychanie wido-
wiskowy

Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej 60. rocz-
nicę powstania LKS „Brzostowianka”

Szereg atrakcji przygotowano najmłodszym Prezentacja Szkoły Marzeń z Siedlisk-Bogusz
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Święto gminy, tradycyjnie  rozpoczęło 
się w sobotę na stadionie GOSiR w 

Brzostku. W tym dniu swój jubileusz 
60-lecia powstania obchodził Ludowy 
Klub Sportowy „Brzostowianka”. Okazja 
do świętowania była więc podwójna. 
Dlatego pierwszy dzień gminnego święta 
był dniem głównie sportowych emocji. 
Rozpoczęto go meczem piłki nożnej 
pomiędzy kobiecą drużyną z polskiej 
ekstraklasy – LKS „Cisy” Nałęczów, a 
miejscową drużyną juniorów. Po meczu 
nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy 
upamiętniającej 60. rocznicę powstania 
LKS „Brzostowianka” oraz uhonorowa-
no nagrodami, zarówno klub, jak i jego 
działaczy. Następnie rozegrano mecz po-
między drużyną dziennikarzy „Nowin”, 
a oldboyami „Brzostowianki”, a później 
zmierzyli się seniorzy „Ostoi” Kołaczyce 
z gospodarzami. Zebrani kibice sportowi 
i zaproszeni goście mogli spróbować 
swych sił w strzelaniu rzutów karnych, 
które cieszyły się ogromnym powodze-
niem. Wieczorem wszyscy mogli potań-
czyć na zabawie tanecznej z zespołem 
„Akord”. Tradycyjnie największym 
zainteresowaniem w tym dniu cieszył 
się pokaz sztucznych ogni, który w tym 
roku  był niesłychanie  widowiskowy i 
zgromadził na stadionie ogromne rzesze 
mieszkańców gminy.
 Drugi dzień świętowania – niedziela, 
był dniem kulturalno-rozrywkowym 
bogatym w szereg. atrakcji.
Ze względu na swój charakter propozycje 
kulturalne przebiegały w dwóch miej-
scach jednocześnie. Otóż, podczas gdy 
najmłodsi na stadionie mogli obejrzeć 
bajkę o Czerwonym Kapturku i wziąć 
udział w licznych konkursach i zabawach 
prowadzonych przez profesjonalnych 
aktorów z Agencji Artystycznej „Baj-
landia” z Rzeszowa, dorośli w Domu 
Kultury mogli obejrzeć przedstawienie 
oraz film o Jakubie Szeli w wykonaniu 
nauczycieli i uczniów  z Zespołu Szkół w 
Siedliskach-Bogusz. Należy wspomnieć, 
że zarówno film „Jakub Szela” wyreży-
serowany przez Krzysztofa Dziedzica 
przy współpracy nauczycieli ze szkoły w 
Siedliskach-Bogusz, jak i sztuka teatral-
na pod tym samym tytułem w reżyserii 
Marii Nowak wykonana przez uczniów, 
zostały zrealizowane w ramach „Szkoły 

marzeń” – programu sfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej i były 
niecodziennym, niezwykle ważnym wy-
darzeniem uatrakcyjniającym obchody 

gminnego święta. Na stoiskach można 
było się zaopatrzyć w pięknie wydany 
folder o Jakubie Szeli, obejrzeć wystawy 
prac uczniów, fotografie z wycieczek kra-
jowych i zagranicznych organizowanych 
przez szkołę oraz popróbować wiejskich 
wyrobów kulinarnych przygotowanych 
przez gospodynie z Siedlisk-Bogusz. 
 Natomiast na stadionie w trakcie trwa-
nia imprezy miłośnicy folkloru mogli po-
słuchać i obejrzeć 
występy Kapeli 
Ludowej „Żmigro-
dzanie” z Nowego 
Żmigrodu, Zespołu 
Pieśni i Tańca „Bar-
do” z Brzezin oraz 
rodzimej Kapeli 
„Brzostowianie”. 
Nie zabrakło też 
muzyki w wykona-
niu profesjonalnych 
artystów, bo odbyły 
się dwa koncerty 
– koncert zespołu 
rockowego „THE 
LIVERPOL” oraz 
zespołu „STAU-
ROS”. Ten ostatni 
do próżnych godzin wieczornych bawił 
licznie zgromadzoną publiczność. Do-
datkowymi atrakcjami święta gminy 
były: prezentacja Warsztatów Terapii 
Zajęciowej z Brzostku, samochodziki, 

trampolina, zjeżdżalnia, euro-bungi, 
kiełbaski z grilla, hot-dogi, lody, wata 
cukrowa, popcorn, zimne napoje i sło-
dycze. Drugi dzień świętowania również 
zakończyła zabawa taneczna z zespołem 
„Mexicana”, która trwała do białego 

rana.
 Dwudniową imprezę prowadził Jan 
Maślanka z Dębicy, któremu organi-
zatorzy jeszcze raz składają serdeczne 
podziękowania. 
 Organizowanie gminnego święta pod 
nazwą „Dni Ziemi Brzosteckiej” stało 
się już tradycją i na stałe weszło do ka-
lendarza imprez, a z roku na rok można 
zaobserwować, że cieszy się coraz więk-

szym zainteresowaniem o czym świadczą 
ogromne rzesze uczestniczących w niej 
mieszkańców i gości.

E.M.

V Dni Ziemi Brzosteckiej

Imprezę prowadził Jan Maślanka z Dębicy Występ rodzimej Kapeli „Brzostowianie”

Drużyna dziennikarzy „Nowin” i oldboyów przed meczem

Święto Gminy było okazją do wręczenia strażakom 
dyplomów ZA ZASŁUGI W WALCE Z POWODZIĄ NA 

TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
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60 lat działalności - bo tyle liczy 
sobie nasz klub, to jak dla organi-

zacji społecznej, okres bardzo długi. W 
polskich, zmieniających się warunkach, 
to również ciężki wysiłek, w wypadku 
naszego klubu, dużej grupy ludzi, któ-
rzy przez te wszystkie lata pasjonowali 
się sportem i tworzyli warunki dla jego 
uprawiania.
 Już przed I wojną światową istniały 
w Brzostku organizacje, które popierały 
rozwój fizyczny młodzieży. Rozwijanie 
sprawności fizycznej nie służyło 
wtedy tylko rozrywce. Młodzież 
ta już wkrótce miała walczyć o 
niepodległość ojczyzny. 
 W wolnej Polsce do 1939 r. 
działały w Brzostku organiza-
cje o charakterze kulturalno-
sportowym. Po zakończeniu 
działań wojennych starano się 
przywracać normalność we 
wszystkich dziedzinach życia, 
w tym również zorganizować 
ponownie życie sportowe. Jak w 
wielu innych wsiach i miastach 
założono w 1946 r. Ludowy 
Zespół Sportowy. 
 W tych ciężkich, powojen-
nych warunkach trudno było 
znaleźć miejsce do uprawiania 
sportu. Klub od 1949 roku po-
siadał obiekt sportowy, który do 
1961 roku nie został w całości 
wykończony i odebrany. Wiele 
prac na obiekcie sportowym 
wykonywano w czynie społecz-
nym. Istniał również Społecz-
ny Komitet Budowy, w skład 
którego wchodzili: Stanisław 
Szybist, Jan Kolbusz, Juliusz 
Niemczyński, Józef Lisowski, 
Józef Lemek. Boisko sportowe, 
które wówczas znajdowało się 
w bardzo dogodnym miejscu, 
czyli tam, gdzie do niedawna ist-
niała Spółdzielnia Budownictwa 
Wiejskiego, planowano rozbu-
dować na duży obiekt rekreacyj-
ny, z wieloma boiskami do rożnych gier, 
bieżniami i rzutniami. Nieszczęściem 
tamtego obiektu była jego lokalizacja w 
sąsiedztwie zakładu produkcyjnego. W 
erze szybkiego rozwoju przemysłowego, 
sport przegrał z produkcją. Ówczesna 
Spółdzielnia Usługowo Wytwórcza 
wykupiła dogodny teren i przemieniła 
boiska sportowe w tereny spółdzielni. Na 
nic się zdały gwałtowne protesty ówczes-
nych działaczy i sympatyków sportu.
  W 1969 roku brzostecki sport ponosi 
jeszcze jedną dotkliwą stratę. Dotych-
czasowa, jedyna sala gimnastyczna 
mieszcząca się w dawnej synagodze 
została przekazana Zespołowi Szkół 
Rolniczych i przeznaczona na internat, 
tym samym sekcja tenisa stołowego sta-
nęła przed faktem rozwiązania z powodu 
braku możliwości rozgrywania meczy i 
przeprowadzania treningów.
 Nowy stadion rozpoczęto budować 

w 1972 roku jako fragment Gminnego 
Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego. Bu-
dowa obecnego boiska na niesprzyjają-
cym terenie kosztowała wiele wysiłku i 
pieniędzy, ale doczekała się szczęśliwego 
końca, którego efektem jest pełnowy-
miarowe boisko piłkarskie z zapleczem 
hotelowym, socjalnym i szatniami.
 Obchody 60-lecia powstania klubu 
pozostawią po sobie trwały ślad. Doko-
nano częściowego remontu obiektu, a 
na kamiennym obelisku zamontowano 

okazjonalną tablicę pamiątkową.
 Ale wróćmy do ludzi. Przewinęło 
się ich przez te pół wieku działalności 
klubu bardzo wielu. Jedni przemknęli 
przez jego historię jak komety, inni przez 
długie lata poświęcali swój czas i siły dla 
jego tworzenia, trwania i rozwoju. 
 W tak ogólnym opracowaniu trudno 
jest wymienić i uhonorować wszystkich. 
Pierwszym prezesem klubu był Bolesław 
Burek. Po nim funkcję tę sprawował 
Stanisław Szybist, następnie Stanisław 
Zastawny. W bliższych nam czasach klu-
bem kierowali Jan Krajewski, Władysław 
Jop, Edward Betlej – obecny prezes.
 Sport zawsze znajdował się pod czuj-
nym okiem władz gminnych. 
 W brzosteckim klubie, jak w niewielu 
jemu podobnych, funkcjonowało kilka 
sekcji. Oprócz najpopularniejszej sek-
cji piłki nożnej, istaniały sekcja tenisa 
stołowego i sekcja szachowa. W 1979 r. 

próbowano założyć również sekcję piłki 
siatkowej, a przez krótki czas istniała 
sekcja narciarska założona przez Ada-
ma Kowalskiego kierownika szkoły w 
Januszkowicach.
 Najdłużej, choć również z przerwami 
istnieje sekcja piłki nożnej seniorów. 
Skupia ona rzesze zawodników i sym-
patyków i cieszy się do dzisiaj bardzo 
dużą popularnością. Drużynie senio-
rów towarzyszyły w różnych okresach 
różne wiekowo drużyny juniorskie. 
Przez wszystkie te zespoły przewinęło 
się liczne grono męskiej młodzieży 

z naszej gminy. Zawodnicy 
„Brzostowianki” grywali w 
różnych klubach całej Polski, 
od „Igloopolu” Dębica, poprzez 
„Podhalanina” Biecz, „Kotwicę” 
Kołobrzeg, aż po „Stal Stocznię” 
Szczecin.
 Generalnie działalność spor-
towa prowadzona jest w dwóch 
dyscyplinach wiodących jakimi 
są piłka nożna i tenis stołowy.
 Obecnie posiadamy 3 drużyny 
piłki nożnej biorące udział w 
rozgrywkach prowadzonych 
przez Podkarpacki Związek 
Piłki Nożnej w Rzeszowie.
 Drużyna juniorów młodszych 
gra w dębickiej klasie „A”, dru-
żyna juniorów starszych gra w 
rzeszowskiej klasie okręgowej, 
drużyna seniorów, występuje w 
V lidze mielecko-dębickiej.
 Ogólnie w klubie we wszyst-
kich drużynach piłkarskich jest 
zarejestrowanych, trenuje i gra 
około 80 zawodników.
 Najważniejsze osiągnięcia 
naszych drużyn, to dwukrotny 
awans juniorów starszych do 
klasy okręgowej, gdzie drużyna 
gra między innymi ze Stalą 
Łańcut, Boguchwałą, Strzyżo-
wem, Rzeszowem, Mielcem, 
Sędziszowem, Tyczynem.
 Bezprecedensowym sukcesem 
jest natomiast awans drużyny 
seniorów z klasy „B”, poprzez 

klasę „A” do V ligi.
 Udział piłkarzy „Brzostowianki” 
Brzostek na tym szczeblu rozgrywek 
jest największym osiągnięciem w historii 
piłki nożnej w Brzostku.
 Sukcesy osiągała też sekcja tenisa 
stołowego działająca od pierwszych lat 
istnienia klubu. Dwukrotnie udało się 
jej wejść do ligi międzyokręgowej, a w 
2002 roku do I ligi państwowej, w której 
uczestniczyła przez dwa sezony. Przez 
tak długi okres czasu sekcję finansowo 
utrzymywał gminny samorząd przy wy-
datnym wsparciu Gminnej Spółdzielni 
„S.CH.” w Brzostku, a szeregi zawod-
ników zasilało liczne grono uczniów 
miejscowego Zespołu Szkół Rolniczych 
w Kleciach. 
 Do najbardziej zasłużonych działaczy 
sekcji w pierwszych latach jej istnienia 
zaliczyć należy Stanisława Zastawnego, 
Zdzisława Kwiatkowskiego, Edwarda 

60 lat „Brzostowianki”

Tablica pamiątkowa upamiętniająca 60 lecie klubu 
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Cholewiaka, a później Edwarda Kmie-
cika. Między innym dzięki nim, do dnia 
dzisiejszego, sekcja brała i bierze udział 
w rozgrywkach ligowych.
 Obecnie drużyny rywalizują w roz-
grywkach o mistrzostwo II ligi mężczyzn 
i II ligi kobiet. Przez okres swojego 
istnienia sekcja zrzeszała około 100 
zawodniczek i zawodników.
 Sekcja tenisa stołowego funkcjonuje 
w takiej formie i na takim poziomie dzię-
ki pomocy wielu osób i instytucji. Jednak 
w głównej mierze utrzymywana jest tak 
jak i sekcja piłki nożnej przez Samorząd 
Gminy Brzostek.

 Z przerwami działała sekcja szachowa. 
W początkowym okresie sekcji patrono-
wał Tadeusz Frączek, kierownik szkoły 
w Brzostku a czynnymi zawodnikami 
byli Aleksander Czechowski i Eugeniusz 
Żyra. W latach 1986 - 1991 zawodnicy 
grywali najpierw w rozgrywkach kla-
sy „A”, a następnie klasy okręgowej 
województwa tarnowskiego. Do sekcji 
należeli zawodnicy pochodzący z całej 
gminy. Dziś w Brzostku, choć nie brak 
ludzi, którzy potrafią grać w tę królew-
ską grę, nie ma drużyny uczestniczącej 
w regularnych rozgrywkach. Pomimo 
tego organizowane są systematycznie 

okazjonalne turnieje szachowe, a sprawy 
tej dyscypliny ściśle wiążą się z osobą 
Ferdynanda Bugno.
 Dziś należałoby życzyć nam wszyst-
kim, wiele wytrwałości w stwarzaniu 
warunków do działania, zrozumienia 
i współdziałania sympatyków sportu i 
władz gminy oraz sponsorów i darczyń-
ców.
 Zawodnikom zaś, jak najlepszych 
wyników sportowych, zarówno we 
współzawodnictwie indywidualnym, jak 
i drużynowym.

K. S.

SZKOŁA MARZEŃ” – to projekt realizowany od paź-
dziernika 2005 r w Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz. 

Głównym jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych 
dzieci z terenów wiejskich. Projekt wniosku grantowego 
opracowała grupa nauczycieli: Ewa Ziaja, Barbara Wojdyła, 
Halina Wąsik, Maria Nowak, Krzysztof Dziedzic i Franciszek 
Ogrodnik. Wygrywając konkurs, szkoła otrzymała 88 000 zł, 
które przeznaczono na szereg działań związanych z realizacją 
projektu. Ukoronowaniem działań była prezentacja lokalna, 
która odbyła się 16 lipca 2006r. w Centrum Kultury i Czytel-
nictwa w Brzostku.

 Wstępując w drzwi Domu Kultury każdy został powitany 
przez uczniów gimnazjum, ubranych w staropolskie stroje 
wiejskie, którzy przypinali wchodzącym pamiątkowy emble-
mat. Przybyłych gości oprowadzano po holu kinowym, gdzie 
znajdowała się wystawa prac uczniów oraz gabloty ze zdjęciami 
z prowadzonych zajęć oraz wycieczek. 

 W centralnym miejscu umieszczona była chata wiejska, w 
której goście mogli liczyć na niecodzienny poczęstunek, jak 

chociażby wiejski chleb ze smalcem i kiszonym ogórkiem, 
zsiadłe mleko, prołzioki z wiejskim masłem. W dalszej części 
holu znajdowało się stoisko z efektami prac koła turystyczno 
– krajoznawczego, gdzie każdy otrzymał bezpłatny przewodnik 
turystyczny „Śladami Jakuba Szeli” oraz folder reklamujący 
szlak. 
 Kulminacyjna cześć prezentacji odbyła się w sali wido-
wiskowej, gdzie zebranych gości przywitał dyrektor Zespołu 
Szkół, pan Stanisław Wojtowicz, a koordynator, pani Ewa 
Ziaja, przybliżyła założenia projektu. Następnie młodzież wraz 
z opiekunami poszczególnych kół przedstawiła efekty swojej 
pracy. 

 Kolejnym punktem pokazu było wystawienie sztuki tea-
tralnej na podstawie scenariusza Brunona Jasińskiego „Rzecz 
o Jakubie Szeli”, która wzbudziła zachwyt publiczności. Na 
uwagę zasługuje fakt, że aktorzy płynnie posługiwali się gwarą 
naszego regionu, przejrzysta dekoracja oraz oryginalne stroje 
nadawały właściwego klimatu temu przedstawieniu. Uczniowie 
kończyli swój występ przy gromkich brawach. Nad całością 
przedstawienia czuwała pani Halina Wąsik wspierana przez 
panią Marię Nowak, panią Zofię Cabaj oraz pana Jerzego 
Wojnarowskiego. 
 Odbyła się również długo oczekiwana premiera filmu „Jakub 
Szela”. W realizację filmu zaangażowana była cała społeczność 
gimnazjum. Autorem scenariusza oraz reżyserem filmu jest pan 
Krzysztof Dziedzic, a aktorami nauczyciele, uczniowie, pra-
cownicy obsługi szkoły, mieszkańcy Siedlisk-Bogusz i okolic. 
Film przyjęty został z wielkim entuzjazmem i podziwem, że 
przy tak znikomych nakładach i amatorskim sprzęcie udało się 
zrealizować takie przedsięwzięcie. 
 Po projekcji zaproszeni goście udali się do sali konferen-
cyjnej, aby przy smacznym ciastku i kawie porozmawiać o 
realizowanym przez nas projekcie. Goście zachwyceni byli 
poziomem prezentacji, a w kuluarach prowadzono rozmowy 
na temat trafnej obsady aktorów w filmie. Zarówno przybyli 
goście, jak i nasza społeczność szkolna realizująca program 
„Szkoła Marzeń” opuściła lokal usatysfakcjonowana i pełna 
wrażeń.

Zespół Szkół w Siedliskach-Bogusz

Marzenia się spełniają
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Przewodnicząca 
Rady Powiatu

Maria Przebięda – Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Brzostku wygrała 
wybory na Przewodniczącą Rady Po-
wiatu.
Z dniem 1 lipca 2006 roku objęła nową 
funkcję.

 Stoją przed Panią nowe wyzwania. 
Bycie Przewodniczącą Rady Powiatu 
niesie za sobą ciągłą walkę z siłami 
opozycji. Proszę nam powiedzieć 
na czym polega istota nowo objętej 
funkcji?
 Pani redaktor lubię wyzwania. Liczę 
na harmonijną współpracę z opozycją. 
Głosy opozycji będę brać pod uwagę, 
nie raz są one słuszne i pomocne.
 Będę czuwać nad sprawnym przebie-
giem obrad, zwłaszcza w odniesieniu 
do wystąpień radnych i innych osób 
uczestniczących w sesji.

 Co jest źródłem dochodów budżetu 
powiatu. Jak to wygląda globalnie?
 Subwencje i dotacje państwowe oraz 

dochody własne. Środków finansowych 
ciągle jest za mało na pokrycie wszyst-
kich zadań jakie prowadzi powiat.

 Jak w takiej sytuacji przedstawia 
się kwestia budowy dróg powiato-
wych? Bez dobrych dróg trudno 
mówić o promowaniu regionu.
 Jednym z podstawowych zadań stoją-
cych przed Radą Powiatu jest poprawa 
infrastruktury drogowej. W tej kadencji 
określiliśmy priorytety i oceniliśmy 
możliwości realizacji przyjętych zało-
żeń. Wszystkie inspirowane przeze mnie 
przedsięwzięcia techniczne i drogowe 
w uzgodnieniu z Panią Zofią Skórską, 
Przewodniczącą Rady Gminy w Brzost-
ku oraz Panem Leszkiem Bieńkiem, 
Wójtem Gminy Brzostek, spotkały się 
z uznaniem radnych Rady Powiatu w 
Dębicy.

 Jak będzie Pani w czasie swojej 
kadencji wspierać oświatę i kulturę?
 Kultura i oświata to moje oczko w 
głowie. Na terenie powiatu dębickiego 
funkcjonuje 9 szkół ponadgimnazjal-
nych uczących młodzież oraz dorosłych. 
Jako radni powiatu bardzo dbamy o 
rozwój szkół ogólnokształcących, zabie-
gamy o poprawę warunków kształcenia 
informatycznego oraz języków obcych 
w związku z dużym zainteresowaniem 
młodzieży tymi kierunkami. Analizuje-
my lokalną infrastrukturę edukacyjną 
wskazując na konieczność podjęcia prac 
remontowych w placówkach oświato-
wych głównie remontu pokryć dacho-
wych, sal gimnastycznych jak również 
wykonanie izolacji ścian oraz wymiany 
stolarki okiennej. Moje wsparcie pole-
ga na forsowaniu wniosków o środki 
finansowe oraz budowaniu sprzyjającej 
atmosfery wokół szkół na Klubie Rad-
nych.

 Czy Rada Powiatu interesuje się 
sprawami rolnictwa?
 Współpracujemy z organizacjami 
związanymi z rolnictwem w zakresie 
rozwoju obszarów wiejskich poprzez 
szkolenia, konferencje, propagowanie 

ekologicznej produkcji, pisanie wnio-
sków i projektów.

 Najważniejsze przedsięwzięcia 
czynione do końca kadencji?
 Rada Powiatu prowadzi polity-
kę prorozwojową i realizuje wiele 
przedsięwzięć z zakresu infrastruktury 
technicznej i drogowej, a to budowa 
dróg, sali gimnastycznej, remonty w 
szkołach, remont szpitala. Największy-
mi przedsięwzięciami, które udało nam 
się zrealizować na terenie naszej gminy 
są:
- asfaltowanie dróg i remont mostów 

(Opacionka, Siedliska, Głobikówka, 
Skurowa)

- inwestycje oświatowe
- realizacja projektów w porozumieniu z 

Urzędem Pracy (staże dla absolwentów 
szkół średnich, studentów, prace inter-
wencyjne)

 Jak zakończył się projekt podziału 
mandatów w przyszłej radzie? Zakła-
dał on, że gminy Brzostek i Jodłowa 
będą miały wspólnie trzech przedsta-
wicieli zamiast czterech jak to było do 
tej pory.
 Do tej pory Brzostek i Jodłowa oraz 
Gmina Dębica miały po czterech przed-
stawicieli w Radzie Powiatu. Nowy pro-
jekt zakłada o jednego radnego Gminy 
Dębica więcej, kosztem okręgu Brzostek 
– Jodłowa. Uchwała w sprawie nowych 
okręgów wyborczych wywołała miesza-
ne uczucia także wśród samorządowców 
z Rady Powiatu. Ostatecznie uchwała 
przepadła w głosowaniu poparło ją zale-
dwie 5 radnych (chcą zmniejszyć liczbę 
radnych w okręgu Brzostek – Jodłowa 
na rzecz gminy Dębica), tyle samo się 
wstrzymało od głosu, 13 było przeciw. 
Sprawa jest w toku, rozmawiamy z 
przedstawicielami parlamentu.

Dziękuję za rozmowę. Gratuluję i 
życzę powodzenia w następnej ka-
dencji.
Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich 
mieszkańców Gminy Brzostek.

Rozmawiała M. Kawalec

Z prac 
Rady Gminy
W dniu 28 lipca br. podczas obrad na 

XXXVIII sesji, Rada Gminy pod-
jęła uchwały w sprawie: zmiany uchwa-
ły Nr XXXVII/293/2006 Rady Gminy 
Brzostek z dnia 26 czerwca 2006 roku 
dotyczącej zmian w budżecie na 2006 
rok, zmian do uchwały budżetowej na 
2006 rok Nr XXXII/259/05 Rady Gminy 
Brzostek z dnia 29 grudnia 2005 roku, 
rozpatrzenia skargi wniesionej na dzia-
łalność Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Brzostku.
 Wójt Gminy Leszek Bieniek poinfor-

mował o realizacji uchwał Rady w okre-
sie międzysesyjnym podając: Zarządze-
niem Wójta Gminy Nr 45/06 z dnia  26 
czerwca br. przyjęto układ wykonawczy 
do uchwały Nr XXXVII/293/06 w 
sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2006 rok. Zgodnie z uchwałą Nr 
XXXVII/292/06 rozpoczęto proce-
durę dotyczącą zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego na finansowanie 
kosztów usuwania skutków powodzi. 
W sierpniu br. zostanie podpisana umo-
wa w tej sprawie. Realizując uchwałę 
Nr XXXVII/295/06 przystąpiono do 
opracowania informacji o przebiegu 
wykonania budżetu Gminy Brzostek 
oraz przebiegu wykonania planów fi-
nansowych Gminnego Ośrodka Kultury 

i Samodzielnego Gminnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I 
półrocze 2006 roku. Decyzją Sejmiku 
Wojewódzkiego na złożony wniosek 
w sprawie środków na wyrównywanie 
szans, Gmina Brzostek otrzymała 100 
tyś zł na wykonanie remontu drogi 
Wola Brzostecka – Bączałka. Podejmo-
wane działania pozyskania środków na 
usuwanie skutków powodzi przyniosły 
efekt, w postaci otrzymania promesy na 
kwotę 400 tyś zł, w dniu 9 lipca 2006r. 
na spotkaniu w Jasielskim Domu Kultu-
ry z rąk Wicepremiera Ludwika Dorna. 
Kwota ta ma stanowić 80% wartości 
wykonanych prac.

Ewa Szukała
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Budowę kościoła w Przeczycy roz-
poczęto wczesną wiosną 1904 r., 

budowano dwa lata. Projektował Sta-
nisław Majerski architekt z Przemyśla, 
budowniczym był Ryba z Pilzna. Miej-
sce pod kościół wybrano przy starym 
drewnianym kościele. Ponieważ zabra-
kło plebańskiego gruntu brakującą część 
działki pod budowę nowego kościoła 
odstąpiła rodzina Kaputów. Poświęce-
nie kamienia węgielnego odbyło się 8 
maja 1904.
 W pracach budowlanych pomagali 
parafianie. Mężczyźni wozili cegłę z ce-
gielni ze Strzegocic, dachówkę z Bochni 
wieziono wagonami kolejowymi do 
Czarnej Tarnowskiej, z Czarnej do Prze-
czycy wozami zaprzężonymi w woły i 
konie. Wapno i cement transportowano 
ze Śląska również drogą kolejową do 
Czarnej a następnie wozami. Kobiety 
wnosiły cegłę na rusztowania. Nosiły ją 
po pochyłych pomostach w noszałkach 
założonych na plecy.
 Budującym Dom Boży towarzyszyło 
Boże błogosławieństwo i opieka Matki 
Bożej. Świadczy o tym krótki czas trwa-
nia budowy, nie całe dwa lata, oraz że 
nikomu nic złego się nie stało, pomimo 
tak głębokich wykopów pod wieżę i 
wysokich rusztowań.
 Długo pamiętano takie zdarzenie. 
Podczas transportu wapna palonego na 
budowę kościoła, kilkadziesiąt furma-
nek zaprzężonych w woły albo konie 
przewoziło budulec ze stacji kolejowej 

w Czarnej Tarnowskiej. Kiedy furmani 
dojechali do Jaworza Górnego zobaczy-
li, że woda w Wisłoce jest za duża, aby 
z wapnem przejechać w 
bród gdyż nie było mostu. 
Udano się do Przeczycy 
przez jodłowską górę. 
Gdy furmanki dojeżdżały 
do szczytu góry wyszła 
wielka burza. Obawiano 
się, że ulewny deszcz 
padający na niegaszone 
wapno spowoduje utratę 
tak potrzebnego materia-
łu. Wtedy spostrzeżono, 
że w pobliżu są doły ce-
gielniane i zadecydowa-
no, że wapno, czym prę-
dzej wsypią do jednego 
z dołów. Uczyniono to 
tak szybko i sprawnie, że 
gdy zaczął padać ulewny 
deszcz wapno było już w 
dole a puste furmanki je-
chały do domów. Ulewny 
deszcz napełnił dół wodą i 
wapno zostało zagaszone. 
Podczas budowy kościoła 
a potem plebani przywo-
żono na plac budowy tak 
uratowane wapno. 
 Ochota do pracy i 
ofiarność ludu była nad-
zwyczajna. Budowano 
kościół w stylu gotyckim 
tzw. neogotyk nadwiślań-

ski o trzech 
nawach.
 Poświęcenie kościoła 
odbyło się 15 sierpnia 
1906 r. Nowy kościół 
poświęcił ks. Jakub Fe-
derkiewicz, infułat prze-
myski. 
 Po poświęceniu trwały 
nadal prace budowlane 
i wykończeniowe. Koś-
ciół miał wówczas jeden 
dzwon z 1504 r. i sygna-
turkę. Wewnątrz nie był 
jeszcze pomalowany.
 Wielki ołtarz ufundo-
wano ze składek wier-
nych z drzewa dębowe-
go, w centralnej wnęce 
przygotowano miejsce 
na Cudowną Statuę Mat-
ki Boskiej, nisza ta jest 
zasuwana obrazem Św. 
Michała Archanioła na-
malowanym w 1906 r. W 
ołtarzu tym są dwie figury 
Św. Józefa i Św. Stanisła-
wa Kostki. 
 Ołtarze boczne to po 
prawej stronie ołtarz ba-
rokowy przeniesiony ze 
starego kościoła. W 1755 
r. był odmalowany przez 

ks. Siewierskiego, z drewnianą, wielką 
rzeźbą Pana Jezusa na Krzyżu. Ołtarz 
ten był wielkim w starym kościele, ro-

zebranym w 1907 r. Ołtarz ten ma ładnie 
malowane antypedium, obraz olejny 
przedstawiający P. Jezusa, szukającego 
w cierniach Baranka.
 Po lewej stronie ołtarz Matki Bo-
żej Różańcowej ufundowany w 1913 
r. przez Bractwo Różańcowe Parafii 
Przeczyca. W ołtarzu tym umieszczono 
obraz przedstawiający Św. Dominika jak 
otrzymuje od Matki Bożej różaniec. Z 
okazji poświęcenia tego ołtarza Ks. Bp. 
Józef Sebastian Pelczar przysłał do Prze-
czycy list, którego warto przytoczyć.

Umiłowanym w Bogu Parafianom  
w Przeczycy! Pozdrowienie i błogo-

sławieństwo w Panu.
 Ze sprawozdania Przewielebne-
go Księdza Dziekana Szymkiewicza, 
Proboszcza w Brzostku dowiadujemy 
się, że parafia Przeczyca odznacza się 
szczególną wielkoduszną ofiarnością 
dla Boskiego Zbawiciela i Jego Świętego 
Kościoła. Niedawno, bowiem, bo w roku 
1906 stanął tu Kościół piękny, muro-
wany, gotycki, wzniesionym waszym 
jedynie, Najmilsi w Chrystusie, wielkim 
nakładem. Konsekracji tego Kościoła 
dokonał Nasz Najprzewielebniejszy Ks. 

Setna rocznica poświęcenia kościoła w Przeczycy

Ołtarz barokowy przeniesiony ze starego kościoła

Tablica pamiątkowa wmurowana w pierwszą 
rocznicę koronacji

Dokończenie na stronie 8
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Bp Sufragan, gdy w imieniu Naszym 
wizytował kanonicznie Waszą parafię w 
roku 1908. 
 Nowy Kościół, to czyn wielkiej do-

skonałości, za który niech Bóg Najdo-
brotliwszy wynagrodzi Was, Najmilsi w 
Chrystusie Synowie Nasi, najobfitszymi 
łaskami i darami Swoimi.
 Przygotowawszy świątynię Panu 
nad Pany, w krótkim czasie złożyliście 
znowu dobrowolne ofiary na nowy wielki 
ołtarz i nowe organy, a w roku bieżącym 
murujecie plebanię i równocześnie z do-
browolnych ofiar postawiliście kosztem 
3600 koron ołtarz boczny, który dzisiaj 
przed Sumą poświęcił Wasz Ks. Dziekan 
z Brzostku. W tej ofiarności przyświe-
ca Wam zawsze przykładem swoim 
Przezacny Pan Kolator, który chętną a 
wydatną spieszy pomocą miejscowemu 
Duszpasterzowi we wszystkich jego 
usiłowaniach dotyczących ozdoby domu 
Bożego, za co wyrażamy Ci Czcigodny 
Panie i Drogi Nasz w Chrystusie Synu, 
szczere uznanie i najgorętsze podzięko-
wanie.
 Ale duszą całego tego zbożnego 
dzieła jest Pasterz Wasz Przezacny 
Ks. Proboszcz. Od chwili, kiedy objął 
Waszą parafię w duchową opiekę, o nic 
innego tak gorliwie się nie troszczy, jak 
o świątynię Pańską, by była godnym 
przybytkiem majestatu Bożego i ofiary 
Najświętszej, która się w niej odprawia. 

Ta ciągła troska o ozdobę domu Bożego 
to wielka cnota, bo dom Boży to mieszka-
nie Boga utajonego w Przenajświętszym 
Sakramencie Ołtarza. W Przenajświęt-
szej Eucharystii jest obecny prawdzi-
wie rzeczywiście i istotnie Pan Jezus 

nie tylko jako człowiek 
z ciałem i duszą ludzką, 
ale jako Bóg z nieskoń-
czoną sprawiedliwością, 
mądrością, świętością i 
dobrocią Boską. Kościół 
to niebo na ziemi. Jest 
tylko jedna różnica mie-
dzy Kościołem a niebem: 
w niebie daje się widzieć 
P Bóg wybranym Swoim 
twarzą w twarz a w koś-
ciele oglądamy Go pod 
postaciami chleba i wina 
w czasie Mszy Św., kiedy 
się na rękach kapłana 
ofiaruje Bogu Ojcu za 
nasze grzechy i potrzeby, 
lub pod samą postacią 
chleba, kiedy z miłości ku 
nam, przebywa zamknięty 
w tabernakulum w wiel-
kim Ołtarzu.
 Z tego właśnie powodu 
dbałość Wasza, Najmilsi 
w Chrystusie Synowie i 
Córki Nasze, o ozdobę 
domu Bożego niezmierną 
Nas napełnia radością, 
bo Nas upewnia o Waszej 
głębokiej 
wierze  w 
P r z e n a j -
ś w i ę t s z y 
Sakrament 

i serdecznej czci Waszej 
dla Pana Jezusa, uta-
jonego w Sakramencie 
Miłości.
 Niechże tedy Pan Je-
zus, którego tak gorąco 
miłujecie, weźmie Was 
Najdrożsi w Chrystusie 
Synowie Nasi i Córki Na-
sze, Wasze dziatki i Wasze 
rodziny w Swą najświęt-
szą opiekę. Niech Was 
chroni od wszelkich nie-
szczęść, które tak często 
krwawią serca ludzkie, a 
w przeciwnościach niech 
Was nauczy dźwigania 
krzyża. Niech to Boskie 
Serce Jezusowe daje Wam 
wytrwałość w dobrem, 
zwycięstwo w pokusach 
i łaskę pokuty za grze-
chy, abyście mogli przez 
całą wieczność w niebie 
oglądać Boga, którego 
tu na ziemi uwielbiacie w 
Przenajświętszej Hostii.
 Jako zadatek tych da-
rów niebieskich udzie-
lamy Czcigodnemu Ks. 

Proboszczowi, Przezacnemu Panu Ko-
latorowi i Wam wszystkim, Najukochańsi 
w Chrystusie Parafianie tutejsi i Waszym 
dzieciom i Rodzinom Arcypasterskiego 
błogosławieństwa.

Wydany w Przemyślu  
dnia 18 listopada 1913. 

+Józef Sebastian Pelczar
biskup przemyski

 Troska i ofiarność parafian o kościół, 
którą pochwala Św. Bp Pelczar jest 
kontynuowana przez następne lata. 
 Pani Aldona Kaczorowska, córka 
Henryka i Anny Kaczorowskich ufun-
dowała dwa witraże w prezbiterium. 
Jeden od strony północno-wschodniej 
przedstawia św. Annę, jak uczy Matkę 
Najświętszą. Jest tam napis: „Rodzicom 
moim kolatorom Henrykowi i Annie Ka-
czorowskim w dowód czci i szacunku.” 
Fundowała Aldona Kaczorowska Roku 
1914.
 Drugi witraż od strony południowej. 
Obraz witrażowy przedstawia Serce 
Pana Jezusa. Na nim napis: „Za tyle 
łask i miłosierdzia przyjmij Boże ofiarę”. 
Fundowała Aldona Kaczorowska R. 
1914.
 Trzeci witraż po stronie północnej 
przedstawia św. Kazimierza, składają-
cego koronę w ręce Matki Najświętszej 
na dowód, że On nie chce być królem; 
obok stoi Wawel, otoczony liliami, na 
znak, że święty czysty był jak lilia, że dla 
umiłowania czystości wcześniej zmarł. 

Witraże. Pierwszy z lewej ufundowany przez Olgę 
i Włodzimierza Kaczorowskich, drugi przez Aldo-

nę Kaczorowską

Ołtarz Matki Bożej Różańcowej ufundowany w 
1913 r. przez Bractwo Różańcowe w Przeczycy

Dokończenie ze strony 7
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Witaj, Matko Świętej Nadziei!
100 lecie

POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA

ODPUST
w Sanktuarium 

Matki Bożej w Przeczycy
w dniach od 13 do 20 sierpnia 2006

Niedziela 13. VIII
godz.	700	 	 Msza Św. z kazaniem
	 	 	 900	 	 Msza Św. z kazaniem
	 	 	 1100	 Suma
	 	 	 1600	 Msza Św. z kazaniem
	 	 	 1800	 Msza Św. dla młodzieży
	 	 	 2100	 Apel Jasnogórski

Poniedziałek 14. VIII
Dzień Rycerstwa Niepokalanej
godz.	700	 	 Msza Św. z kazaniem
	 	 	 1000	 Msza Św. z kazaniem
	 	 	 1800	 Msza Św. z kazaniem
	 	 	 2100	 Apel Jasnogórski

Wtorek 15. VIII
godz.	700	 	 Msza Św. z kazaniem
	 	 	 900	 	 Msza Św. z kazaniem
	 	 	 1100 Suma Odpustowa,  

poświęcenie wieńców 
żniwnych

	 	 	 1600	 Msza Św. z kazaniem

Środa 16. VIII
godz.	700	 	 Msza Św. z kazaniem
	 	 	 1000	 Msza Św. dla lektorów i 

ministrantów
	 	 	 1800	 Msza Św. dla strażaków i 

policjantów

Czwartek 17. VIII
godz.	700	 	 Msza Św. z kazaniem
	 	 	 1000	 Suma dla rolników i ludzi 

pracy
	 	 	 1800	 Msza Św. dla nauczycieli, 

wychowawców i  Róż Różań-
cowych

Piątek 18. VIII
godz.	700	 	 Msza Św. z kazaniem
	 	 	 1000	 Suma z błogosławieństwem 

dzieci
	 	 	 1800	 Msza Św. z błogosławień-

stwem dzieci

Sobota 19. VIII
Dzień chorych, emerytów, rencistów
godz.	700	 	 Msza Św. z kazaniem
	 	 	 1000	 Suma z kazaniem
	 	 	 1800	 Msza Św. z kazaniem

Niedziela 20. VIII
godz.	700	 	 Msza Św. z kazaniem
	 	 	 900	 	 Msza Św. z kazaniem
	 	 	 1100 Suma
	 	 	 1600	 Msza Św. w intencji wszyst-

kich dobrodziejów Sanktua-
rium w Przeczycy. 	
Zakończenie Odpustu

Codziennie o godz. 630	odsłonięcie Cudownej Figury Matki Bożej i Godzinki
O godz 930 i 1730 Modlitwa Różańcowa

Maryjo, Któraś w Przeczycy tron łaski obrała obdarzaj nas swoją opieką

W dolnej części jest herb Kaczorow-
skich: trzy włócznie na czerwonym tle, 
a wyżej pancerz z koroną. Fundowali ten 
witraż Olga i Włodzimierz Kaczorowscy 
w 1918 r. i taki umieścili napis: „N. M. 
P. Królowo Korony Polskiej, błogosław 
nieszczęśliwej Ojczyźnie naszej i rozkuj 
pęta niewoli”. Trzeba dodać, że witraż 
był wstawiony w sierpniu a w listopa-
dzie Polska odzyskała niepodległość. 
Prośba ta została wysłuchana.
 Czwarty witraż po stronie połu-
dniowej przedstawiający scenę św. 
Stanisława z Piotrowinem, ufundował 
Ks. Konopacki, proboszcz przeczycki 
(1896—1920). W dolnej części jest 
napis: „Za cudowną ochronę świątyni, 
parafii i duszpasterza w czasie wielkiej 
wojny składam Ci dzięki św. Stanisławie, 
Ty potężny Rzeczniku u Boga”. Fundo-
wał ks. Stanisław Konopacki, proboszcz 
R. 1918.
 Ambona sprawiona w 1910 r. wyko-
nana w Przemyślu w warsztacie Majer-
skiego z rzeźbami ewangelistów.
 Po stronie północnej kościoła, a 
kościół jest zwrócony wielkim ołtarzem 
ku wschodowi, są dwa witraże. Jeden z 
nich jest kopią oryginału obrazu wiedeń-
skiego z kaplicy, w której mieszkał św. 
Stanisław Kostka. Witraż ten fundował 
w 1918 r. ks. Józef Jałowy, wówczas 
kapelan wojskowy armii austriackiej. 
Powód fundacji streszcza napis na wi-
trażu umieszczony: „Za cud doznany w 
Wiedniu, dzięki Ci św. Patronie”. Ks. 
Jałowy, katecheta w 1-szem gimnazjum 
w Rzeszowie, w chwili wybuchu wojny 
światowej w 1914 r., przebywając na 
wakacjach w Przeczycy, po wybuchu 
wojny światowej na piechotę doszedł 
do Sącza we wrześniu w 1914 r., stąd 
pojechał do Wiednia. W Wiedniu dowie-
dział się o ciężkich walkach w okolicach 
Brzostku i Przeczycy i przejęty o losy 
rodzinnej parafii, kościoła i rodziny 
zachorował. Bardzo chory udał się do 
Św. Stanisława Kostki i tam doznał cudu 
uzdrowienia, za co zawiesił w Wiedniu 
w kaplicy Św. Stanisława wotum, a 
Matce Najświętszej w Przeczycy obiecał 
podziękować, gdy wróci, co też uczynił 
fundując ten witraż. Witraż przedstawia 
scenę, jak Św. Stanisław Kostka jako 
chory w Wiedniu, otrzymuje Komunię 
świętą z rąk Św. Barbary, w towarzy-
stwie Aniołów. Drugi witraż także ufun-
dowany przez Ks. Jałowego przedstawia 
Najświętszą Rodzinę, a jest hołdem dla 
świętego Józefa, patrona fundatora. Na 
witrażu jest napis „Za liczne łaski dzięki 
Ci Najświętsza Rodzino”. Wszystkie 
witraże wykonane zostały w firmie 
Żeleńskiego w Krakowie.
 Organy na chórze, sprawione w 1913 
r. ze składek ludu, zostały wykonane w 
Przemyślu u Koniecznego. Za organ 
zapłacono 4000 zł. austriackich.
 Jest jeszcze tablica pamiątkowa, 
wmurowana ze składek wiernych i Ks. 
Józefa Jałowego, Ks. proboszcza Mach-

nika w pierwszą rocznicę śmierci Ks. 
Stanisława Konopackiego, który zmarł 
24 marca 1920 r. Tablicę wykonał Janik 
w Rzeszowie. Uroczyste wmurowanie 
nastąpiło 24 marca 1921 r.
 W kościele jest 14 rzeźbionych ławek. 
Geneza tych ławek jest bardzo piękna. 
Dwóch gospodarzy z Dęborzyna miało 
wejść w proces o dąb, stojący na grani-
cy ich pól. W niedzielę poprzedzającą 
dzień procesu sądowego obaj skłóceni 
sąsiedzi byli na niedzielnej Mszy Św. 
Ks. proboszcz odczytał wszystkim zgro-
madzonym Ewangelię przypadająca na 
tę niedzielę (Mt 5, 21 - 26) „Pogódź się 
ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki 

jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik 
nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, 
i aby nie wtrącono cię do więzienia”. 
Następnego dnia, kiedy byli w drodze 
do sądu nurtowały ich słowa Ewangelii 
słyszane w kościele. W drodze do sądu 
podali sobie ręce, wrócili do domu a 
wracając ustalili, że przyczynę niezgody 
wytną i całego dęba przeznaczą na ławki 
w kościele. Wpatrzeni w Cudowną Figu-
rę Matki Bożej Przeczyckiej dobrze zro-
zumieli Jej słowa, które wypowiedziała 
w Kanie Galilejskiej „Zróbcie wszystko, 
cokolwiek wam powie Mój Syn”. 

Ks. Marek Marcićkiewicz
Fot. J. Nosal
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Z Brzostku rodem...
„...Za naszą białą chatą
na łące, na wygonie
słoneczne, ciche lato
koniczynami płonie
śmieją się złote łany
słonecznie i bogato
jest taki świat kochany
za naszą białą chatą...”

(pieśń ludowa)

Tegoroczny, upalny sierpień ciężko 
dyszy. Dyszy przygnieciony wielo-

tygodniową suszą i wielością wydarzeń 
tych dzisiejszych i historycznych z przed 
lat. Sześćdziesiąta druga rocznica hero-
icznej 63-dniowej walki z okupantem w 
Warszawie zwana Powstaniem Warszaw-
skim, uczy niezwykłego poświęcenia, 
bohaterstwa i czynnego patriotyzmu. Z 
podziwem i z zażenowaniem patrzymy 
na pamiątki z tamtych dni zgromadzone 
w Muzeum Powstania Warszawskiego, 
oglądamy znane już z literatury, filmu 
fragmenty reportaży z tamtych dni, 
słuchamy wspomnień żyjących jeszcze 
uczestników tamtych wydarzeń, wsłu-
chujemy się w pieśni Szarych Szeregów 
„Hej chłopcy bagnet na broń” czy „Pa-

łacyk Michla, Żytnia, Wola, bronią jej 
chłopcy spod Parasola”. Na nowo prze-
żywamy tragedię dziewcząt i chłopców, 
którym przyszło w wiośnie życia wal-
czyć, ginąć, umierać, cierpieć – razem 
z „Alkiem” i „Rudym” bohaterami tam-
tych dni jeszcze raz wkomponowujemy 
się w powstańczą walkę, zastanawiamy 
się – a ja, co w takiej sytuacji zrobiłbym, 
dumamy i pełni przerażenia i współczu-
cia dziękujemy Opatrzności za wolną i 
niepodległą Ojczyznę.
 W tej patriotycznej zadumie przy-
chodzą na myśl i brzosteckie postacie 
walczące niemalże na wszystkich fron-

tach II wojny światowej, wspomnę Jana 
Nosala walczącego pod Monte Cassino 
i tych, którzy w zawierusze wojennej 
rozpierzchli się po całej Europie i po 
innych kontynentach świata.
 Postaci zaangażowanych w życie 
społeczne i polityczne w Brzostku było 
na przestrzeni wieków wiele, a liczne 
nieszczęścia spadały na naszą miejsco-
wość, tak jak i na cały nasz kraj. Już 
siedemnasty wiek przyniósł na osadę 
brzostecką najazd księcia Siedmiogrodu 
Jerzego II Rakoczego, który w 1657 r. 
ciągnął w stronę Krakowa, a na szlaku 
jego przemarszu pozostały popioły i 
zgliszcza. Taki los spotkał Brzostek, 
osada została doszczętnie spalona, lud-
ność wymordowana1. Ocaleli nieliczni 
mieszkańcy, którzy uciekli, bądź ukryli 
się w szuwarach płynącej wtedy blisko 
miasta Wisłoki. Koczowali, tułali się i od 
nowa zabierali się do budowy własnych 
osad. Z owych tułaczy – powtarzam za 
Aleksandrem Brücknerem2 – wyrósł 
zacny ród brzostecki Tułeccy.
 Ród Tułeckich osiedlił się przy 
obecnej ul. 20-go Czerwca i zapisał się 
godnie w historii naszej miejscowości. 
Już w latach 1914-1916 Andrzej Tułecki 
sprawował funkcję burmistrza w Brzost-
ku oraz zastępcy przewodniczącego 
Powiatowego Komitetu Narodowego, 
który stanowił polityczne i organizacyjne 
zaplecze dla polskich oddziałów woj-
skowych. Komendantem wojskowym 
powiatu pilzneńskiego został mianowa-
ny Władysław Szczurkiewicz z Pilzna, 
zaś jego zastępcą Andrzej Tułecki dla 
okręgu brzosteckiego. Bardzo ofiarnie 
pracuje rodzina Tułeckich w Związku 
Strzeleckim. Brzosteccy strzelcy zostali 
włączeni do II i III plutonu IX kompanii 
por. Wira-Konasa, a syn Andrzeja Jan Tu-
łecki legitymujący się wykształceniem, 
został mianowany sierżantem, zaś drugi 
syn Józef został skierowany do batalionu 
uzupełniającego. Brzosteccy strzelcy 
brali udział w wielu bitwach, a za udział 
w bitwie pod Łowczówkami Jan Tułecki 
został odznaczony Srebrnym Medalem I 
Klasy, za walki późniejsze był czterokrot-
nie odznaczony Krzyżem Walecznych 
za męstwo w walkach o niepodległość 
Polski w latach 1914-19213. Tułeccy 
walczyli też w obronie Lwowa w wojnie 
polsko-sowieckiej, 
a Jan dostał się do 
niewoli skąd zbiegł. 
Również Józef od-
znaczony był Krzy-
żem Niepodległości. 
Józef był masażem i 
rzeźnikiem, wyrabiał 
dobre kiełbasy, kisz-
ki, leberki, szynki, 
które cieszyły się du-
żym powodzeniem.
 Kuzynem Andrze-
ja Tułeckiego był 
Ignacy ożeniony z 
Emilią z Maleszków. 
Z tego związku wy-
rosło czworo dzieci: 

Leonard, Stefan, Franciszek i córka Irena. 
Rodzina ta mieszkała i do dziś mieszka 
wnuk Zdzisław w małym domku koło 
Domu Kultury, a utrzymywali się z pracy 
na roli oraz z drobnych usług stolarskich 
wykonywanych przez ojca Ignaca. Ale 
słabe zdrowie dało znać o sobie i ojciec 

umiera w wieku 45 lat. Emilia Tułecka 
pozostała z czwórką dzieci i sama boryka 
się z życiem. Synowie szybko dorastają. 
Leonard żeni się w Kamienicy Dolnej i z 
tego związku nie ma dzieci. Stefan ożenił 
się z Józefą i został w domu rodzinnym. 
Z tego związku wyrosło dwoje dzieci. 
Krystyna obecnie mieszkająca w Dębicy, 
dyplomowana pielęgniarka, która służyła 
pomocą cierpiącym i chorym. Zdzisław 
pozostał z rodziną w domu rodzinnym i 
często widzimy go w stroju strażaka, jak 
niesie pomoc przy pożarach i wypadkach 
drogowych.
 Córka Irena nie wyszła za mąż, wiodła 
życie samotnej kobiety pracującej w 
kiosku, a mieszkała razem z rodziną brata 
Stefana. Franciszek Tułecki ożenił się 
z Heleną Szczepanik z Nawsia i z tego 
związku wyrosła córka Irena. Franci-
szek był bardzo dobrym organizatorem 

Ślub Ireny Tułeckiej i Eugeniusza Barana

Ignacy i Emilia Tułeccy z synami: 
Leonardem, Stefanem, Franciszkiem

Babcia Emilii Tułeckiej z domu 
Maleszko
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i solidnym pracownikiem. Poznał smak 
niedostatku i swojej rodzinie starał się 
zapewnić dobre warunki życia. Pracował 
w piekarni u Krzysztyńskiego – obecny 
budynek z meblami w rynku – a praca 
była ciężka. Piekarnia nie była zmecha-
nizowana, a wyrabianie chleba, bułek, 
kajzerek, strucli wymagało nie lada 
umiejętności, dokładności i siły rąk, spod 
których wychodziły pyszności i smako-
łyki. W czasie wojny był na robotach w 
Niemczech. Żona z maleńką córeczką 
Ireną borykała się z trudami dnia co-
dziennego. Podczas wysiedlenia znaleźli 
kąt w Skurowej u rodziny Ramutów. Po 
zakończeniu wojny wrócili Tułeccy do 
Nawsia Brzosteckiego, skąd pochodziła 
żona Helena i zastali zniszczony dom, 
bez drzwi, okien, pieca, a mroźny styczeń 
1945 r. dawał się we znaki, mała córeczka 
nie rozumiała sytuacji, a mróz i niedo-
statek potęgował płacz dziecka. Jednak 
zaradność Franciszka szybko uporała się 
z biedą powojenną. Helena pracowała 
w gospodarstwie rolnym, a Franciszek 
rozpoczął pracę w Gminnej Spółdzielni 
w Brzostku jako sprzedawca drobnego 
sprzętu, a później środków chemicznych. 
Ale ta praca zawodowa nie zaspokajała 

Franciszka, zaczął wyróżniać się w 
działaniach społecznych w środowisku. 
Był jednym z organizatorów i twórców 
komitetu budowy Domu Ludowego w 
Nawsiu Brzosteckim, żona Helena żywi-
ła murarzy i budowniczych tego obiektu; 
zupy mięsne, gulasze, gołąbki, bigosy 
pomagały budowniczym w szybkiej i 
sprawnej pracy. Franciszek przywoził 
żwir, piasek, cement i jakoś wspólnym 
wysiłkiem powstał obiekt, który do dziś 
i na długo jeszcze będzie służył miesz-
kańcom wsi na zebrania wiejskie, spot-
kania towarzyskie, wesela, osiemnastki, 
chrzciny czy inne imprezy, a wszystko to 
jest darem serca między innymi rodziny 
Franciszka Tułeckiego. Ale nie koniec 
działalności społecznej Franciszka – był 
jednym z organizatorów i długoletnim 
prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Nawsiu Brzosteckim, instytucji, która 
obecnie jest także opiekunem Domu 
Ludowego. Pozostałe organizacje takie 
jak Rada Sołecka czy Koło Gospodyń 
Wiejskich również korzystają z tego 
obiektu wiejskiego.

 Franciszek kochał muzykę, a szcze-
gólnie folklor rzeszowski, znał dobrze 
śpiewające kobiety i mężczyzn zatrud-
nione w Gminnej Spółdzielni. Postanowił 
założyć i po części 
sponsorować chór 
geesowski. Chórem 
dyrygował Józef Ru-
bacha, zrzeszał on 
sporą grupę młodych 
ludzi pracujących w 
Gminnej Spółdzielni 
lubiących śpiewać. 
Chór  obsługiwał 
święta państwowe, 
związkowe, z czasem 
jeździł z gościnnymi 
występami do oko-
licznych miejscowo-
ści, do Jasła i był 
wysoko oceniany 
przez komisje prze-
słuchujące zespoły muzyczne. Czas jed-
nak ucieka każdemu z nas. Franciszkowi 
również, a zespół chóralny jak większość 
w gminie przestał działać, a szkoda, bo 
kiedy wyśpiewywał „Brzosteckie zegary 
smutno biją...” to jakoś miło robiło się w 
sercu, a i duma z mieszkania w Brzostku 

rosła, bo przecież nie 
o wszystkich mia-
steczkach śpiewano 
pieśni.
 Córka  I rena  po 
ukończeniu szko-
ły podstawowej w 
Brzostku rozpoczęła 
naukę w studium pie-
lęgniarskim w Rze-
szowie, zaś w latach 
1960-1962 pracowa-
ła na chirurgii w szpi-
talu wojewódzkim w 
Rzeszowie. W 1961 
r. wychodzi za mąż 
za Eugeniusza Bara-
na z Kleci, mieszkają 

w Rzeszowie, Eugeniusz pracuje jako 
kierowca w PKS-ie Rzeszów, Irena 
jako pielęgniarka. Przychodzi na świat 
dwójka dzieci: Ala i Andrzej, z którymi 
młodzi małżonkowie wracają do rodzi-
ców w Nawsiu Brzosteckim, mieszkają 
wspólnie w dość skromnych warunkach. 
Irena zapatrzona w działalność społeczną 
ojca niesie pomoc 
medyczną we wsi 
– była jedyną pie-
lęgniarką w Nawsiu, 
biegała z zastrzy-
kami, pomagała w 
nagłych potrzebach, 
służyła swoją wiedzą 
medyczną potrze-
bującym pomocy. Z 
czasem Eugeniusz 
i Irena wybudowali 
dom, Irena prowadzi-
ła dom, wychowy-
wała dwójkę dzieci, a 
Eugeniusz pracował 
w Spółdzielni Usłu-
gowo-Wytwórczej w 

Kleciach, potem w Spółdzielni Budowni-
ctwa Wiejskiego, a od 1981 r. przebywał 
z krótkimi przerwami w Nowym Jorku. 
Obecnie Irena z Tułeckich Baranowa 

mieszka razem z rodziną Andrzeja. Cie-
szy się z sukcesów wnuczek i wnuka Ra-
fała. Codziennie odwiedza ją córka Ala 
z wnuczką Jessicą, córka poszła w ślady 
matki, ukończyła studium pielęgniarskie 
i pracuje w Dębicy w szpitalu. Syn An-
drzej jest technikiem rolnikiem, poszedł 
w ślady ojca, pracował jako kierowca, 
obecnie jest na rencie chorobowej.
 Często razem przeglądają zdjęcia i 
wspominają dobre czasy, kiedy żyła bab-
cia Helena i dziadziu Franciszek, kiedy 
Eugeniusz mąż Ireny wracał do kraju i 
przywoził wszystkim upominki. Jedni 
odeszli inni pozostali, aby tworzyć dalej 
historię rodu.
 Losy rodu Tułeckich zwykłych, a 
jednak niezwykłych Brzostowian zrosłe 
z losami naszej miejscowości, pokazu-
jące, że miłość do „naszej białej chaty” 
jest najpiękniejszym darem ludzkim. A 
życie w społeczności z potrzebą niesienia 
trudów społecznych na rzecz rodziny i 
mieściny, w której się żyje, daje radość i 
potrzebę dobrze spełnionego życia.

Zuzanna Rogala

____________________

1 M. N. Mysłowski: Dzieje miasta 
Brzostku

2 A. Brückner: Słownik etymologiczny
3 B. Stanaszek: Brzostek i okolice

Rodzina Tułeckich i Baranów

Helena i Franciszek Tułeccy

Irena i Eugeniusz Baranowie z córką Alą
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Jedną z podstawowych form organiza-
cyjnych pracy dydaktyczno – wycho-

wawczej szkoły są wycieczki szkolne. 
Kojarzą się one uczniom z wieloma 
pięknymi przeżyciami i wspomnienia-
mi, zaś pedagogom przynoszą niepo-
równywalnie większe efekty, zarówno 
dydaktyczne jak i wychowawcze, niż 
tradycyjne lekcje. Jednak coraz częściej 
słyszy się, szczególnie z ust nauczycieli 
z wieloletnim stażem pracy, że dawniej 
o wiele łatwiej było zorganizować wy-
cieczkę szkolną. Nauczyciele na prośbę 
uczniów organizowali dwu - a nawet 
kilkudniowe wycieczki, i to w dość 

odległe zakątki kraju. 
 Czasy się zmieniają, a wraz z nimi 
nastawienie i oczekiwania naszych ucz-
niów i rodziców. Niewątpliwie żyjemy 
w trudnych czasach. Wiele rodzin, z 
których pochodzą nasi uczniowie, bory-
ka się z licznymi trudnościami i kłopo-
tami, zaś największym z nich jest brak 
pieniędzy, i to często na podstawowe 
potrzeby życiowe. Dlatego też kiedy w 
szkole podejmuje się temat wycieczki, 
wielu uczniów spuszcza ze smutkiem 
głowę, bo wie, że rodzice nie będą mieli 
funduszy na pokrycie kosztów z nią 
związanych. I tutaj pojawia się problem, 

bo co zrobić z tymi, którzy chcą jechać? 
Poza tym wycieczki szkolne powinno 
się organizować, szkoła poniekąd jest 
do tego zobligowana. Pozostaje jeszcze 
możliwość połączenia uczniów z kilku 
klas, ale i to nie zawsze się udaje, a 
do tego zazwyczaj program wycieczki 
dopasowuje się do grupy zbliżonej 
wiekowo. Oczywiście to nie odnosi się 
do dużych ośrodków miejskich, gdzie w 
każdej szkole jest po kilka oddziałów. 
 W związku z powyższym cały prob-
lem dotyczący tego, jak zorganizować 
wycieczkę, aby wszyscy lub przynaj-
mniej większość uczniów wzięła w niej 
udział, pozostaje na głowie nauczyciela 
wychowawcy. To on musi pomyśleć, jak 

Byliśmy na wycieczce

Stanisław Garstka, przedsiębiorca

Z racji swojego zawodu często dyskutuję z mieszkańcami 
Brzostka i na pytanie czy Brzostek powinien być miastem 

czy pozostać wsią, większość rozmówców opowiada się za 
miastem. Ja również jestem za miastem.  Myślę, że podniesie 
się przez to prestiż naszej miejscowości i mam nadzieję, że  
napłynie obcy kapitał, który rozrusza naszą gminę gospodar-
czo i turystycznie. Mamy ku temu pewne podstawy, rozwija 
się w dobrym kierunku infrastruktura techniczna, powstaje 
sieć kanalizacyjna, wodociagowa, polepsza się stan dróg, 

choćby ostatni przykład - droga krajowa przez Brzostek oraz 
sieć chodników w Rynku. Jesteśmy w 100% stelefonizowa-
ni. Wszystko to jest mocnym argumentem, aby się ubiegać  
o prawa miejskie. Brakuje jednak tego „coś” co by rozruszało 
naszą gospodarkę na terenie Brzostku. Brakuje zakładów 
pracy, które mogłyby wzbogacić naszą społecznosć. A wtedy 
skorzysta ona z wszelkiego rodzaju usług, co też daje dużo 
miejsc pracy. Myślę, że pojawienie się Brzostku jako miasta 
na mapie turystycznej również przyciągnie ludzi. Mamy 
przykład choćby pobliskiego Pilzna, które „odjechało” bardzo 
daleko od Brzostku. Tam się nie bali zjednoczyć gospodarczo, 
tworzyć miejsca pracy. Brzostek, poza małymi wyjątkami, 
myśli kategoriami, że ktoś coś za nas zrobi, że będzie kwitł 
system rozdawnictwa. Tośmy już przerabiali. Właśnie na tej 
podstawie śmiem twierdzić, że Brzostek odzyskując prawa 
miejskie przyciągnie nowych inwestorów, będziemy mieć 
lepsze subwencje i zaczniemy się powoli piąć w górę. Nie 
myślmy, że nastąpi to na drugi dzień po odzyskaniu praw 
miejskich, jednak mały pierwszy krok trzeba zrobić, dlate-
go jestem za odzyskaniem przez Brzostek praw miejskich. 
Argumenty przeciwne, że będą wyższe podatki i utracimy 
przywileje, jakie ma wieś, są bezpodstawne. Przytoczę tu 
wywiad z „Wiadomości Brozsteckich” Pani Skarbnik Urzędu 
Gminy Brzostek, jak i moje doświadczenie, gdzie w latach 
1990 – 1994 byłem radnym Gminy, że wysokość podatków i 
wszelkich opłat ustala Rada Gminy. 

Jestem za odzyskaniem przez Brzostek praw miejskich bo…

Józef Krzyszczuk, nauczyciel

Jestem za odzyskaniem przez Brzostek praw miejskich. Wie-
lu mieszkańców obawia się, że przywrócenie praw miej-

skich doprowadzi do utraty środków unijnych przeznaczonych 
dla wsi oraz podniesienia stawki podatków. Jest to nieprawda, 
gdyż dopłaty dla rolników zależą od liczby mieszkańców w 

miejscowości; również podatki lokalne i opłaty nie wzrosną, 
ponieważ są one zależne od samorządu gminy.
 Brzostek bardzo dużo stracił na znaczeniu po 1989 – upadło 
kilka zakładów dających zatrudnienie mieszkańcom gminy, a 
te, które pozostały, bardzo ograniczyły liczbę pracowników. 
Dużo łatwiej przyciągnąć inwestycje do miasta niż na wieś, 
nie chodzi tu tylko o przedsiębiorców, ale i o środki z budżetu i 
UE. Są one tak potrzebne na budowę instalacji wodno – kana-
lizacyjnej z nową oczyszczalnią ścieków, poprawę stanu dróg. 
Bez tego nie ma mowy o szybkim rozwoju naszej społeczności 
pomimo, że jest ona nadal atrakcyjna dla mieszkańców wiosek 
ościennych ze względu na bliskość do szkół, ośrodka zdrowia, 
sklepów oraz możliwość bezpośredniego przemieszczania się 
do innych części kraju. 
 Nie bez znaczenia jest to, że Brzostek ponad 500 lat był 
miastem, a w XIX wieku nawet siedzibą powiatu, należy 
powrócić do tej chlubnej tradycji.  W świadomości wielu 
mieszkańców gminy Brzostek nadal jest miastem, mówi się: 
„Idę do miasta”.
 Mimo tego, że raczej nie widać minusów w fakcie odzy-
skania praw miejskich (świadczą o tym wypowiedzi na forum 
„Wiadomości Brzosteckich”), to ostateczną decyzję należy 
oddać w ręce mieszkańców, przeprowadzając referendum.
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zdobyć na ten cel dodatkowe środki. Z 
pomocą przychodzą różne organizacje i 
instytucje, ale również uczniowie sami 
mogą sobie po części zapracować na 
wyjazd. I tak było w przypadku gim-
nazjalistów z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących im. Adama Mickiewicza 
w Januszkowicach. 
 Na początku września na godzinie 
wychowawczej klasa II gimnazjum 
zgłosiła, że chce jechać na dwudniową 
wycieczkę. Wspólnie ustaliliśmy miej-
sce, przybliżony czas realizacji oraz 
koszty. Aby wszyscy uczniowie tej 
klasy mogli w wycieczce wziąć udział, 
zaproponowałam klasie, by pomyślała 
nad tym, jak zapracować sobie chociaż 
trochę pieniędzy. Pomysłów było wiele, 
chęci do wprowadzenia ich w życie 
również. W efekcie „dochód’’ przyniosła 
nam realizacja następujących przedsię-
wzięć:
- organizacja szkolnych dyskotek, z któ-

rych głównym źródłem dochodu były 
bilety wstępu oraz bufet, w większości 
zaopatrzony w specjały przygotowane 

przez samych uczniów i ich rodziców 
(domowe ciasto, gofry),

- świąteczne kolędowanie; na przeło-
mie grudnia i stycznia gimnazjaliści z 
Januszkowic podzieleni na kilka grup 
w przebraniu za kozy, turonie, anioły, 
diabły, Herody i śmierć chodzili od 
domu do domu mieszkańców Janusz-
kowic i Opacionki z noworocznymi 
życzeniami, żartami i figlami,

- jasełka; wystawiliśmy je w styczniu 
w Domu Ludowym w Opacionce dla 
społeczności lokalnej, drugi raz nasze 
jasełka przedstawiliśmy chorym z 
okazji Światowego Dnia Chorych,

Oczywiście nie obyło się bez współpra-
cy z rodzicami i pomocy z ich strony.
 Ponadto zwróciliśmy się z prośbą do 
Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi o dofinansowanie na-

szego przedsięwzięcia i otrzymaliśmy 
pozytywną odpowiedź. Dzięki dofinan-
sowaniu z budżetu gminy mogli z nami 
pojechać również 
uczniowie klasy 
III. 
 Jak się okaza-
ło wycieczka była 
udana i dostarczy-
ła uczniom wielu 
niezapomnianych 
wrażeń, stworzyła 
możliwość lepszej 
integracji zespołu 
uczniowskiego, dla 
nauczycieli była 
okazją do bliższego 
poznania swoich 
podopiecznych, ale 
przede wszystkim 
wzbogaciła wszyst-
kich o nową wiedzę i doświadczenia. 
Łączyła w sobie elementy przyjemne 
i pożyteczne. Wycieczka odbyła się w 
dniach 12/13 czerwca 2006 r. Zaczęli-
śmy od dwugodzinnego pobytu w Parku 
Wodnym w Krakowie, gdzie uczniowie 
mogli się wyszaleć na kompleksie base-
nów, wypróbować swoje umiejętności 
na ściance wspinaczkowej, wejść do 
dzikiej rzeki, skorzystać z hydromasażu 
itp. Po wypoczynku w wodzie zwiedzi-
liśmy Ojcowski Park Narodowy wraz ze 
słynną ,,maczugą Herkulesa’’, datowa-
nym na XIV w. zamkiem w Pieskowej 
Skale zbudowanym przez Kazimierza 
Wielkiego, a będącym własnością zna-
mienitego rodu Szafrańców, później 
Zebrzydowskich, Kaplicą na Wodzie 
(władze carskie zabroniły stawiać koś-
cioły na ziemi ojcowskiej, więc zakaz 
ominięto i wybudowano świątynię na 
wodzie) oraz Grotą Łokietka, gdzie wg 
tradycji ukrywał się Władysław Łokie-
tek podczas walk z Wacławem czeskim 
o tron krakowski ok. 1300 r. Z okolic 
Ojcowa udaliśmy się do Kopalni Soli 
w Bochni. Tam czekały na nas nowe 
atrakcje – zwiedzanie trasy turystycznej 
i zapoznanie się z historią kopalni, nie-
zapomniana podróż podziemną kolejką, 
zjazd podziemną zjeżdżalnią o długości 
140 m, rozgrywki sportowe na podziem-
nym boisku, dyskoteka i nocleg w kopal-
ni. Oprócz atrakcji 
wszyscy korzystali 
z leczniczego mi-
kroklimatu, co z 
pewnością wyszło 
na zdrowie. 
 Następnego dnia 
udaliśmy się do po-
łożonego 10 km od 
Bochni Centrum 
Aktywnego Wy-
poczynku Borek. 
Tam nasi ucznio-
wie wzięli udział 
w zajęciach ścież-
ki międzyprzed-
miotowej ,,Szkoła 
Przetrwania”, pod-

czas których rozwijali umiejętności 
wykorzystania wiedzy teoretycznej w 
praktyce, poznawali sposoby radzenia 

sobie w różnych sytuacjach, rozwijali 
umiejętność współdziałania w grupie, 
zdolności organizacyjne, szybkość ko-
jarzenia i wyciągania logicznych wnio-
sków, wyznaczali azymut, określali czas 
słoneczny, rozpoznawali różne gatunki 
drzew i krzewów, poznawali zasady za-
chowania się w lesie itp. Zwieńczeniem 
tych wszystkich zmagań był wspólny 
obiad. Później mieli czas do własnej 
dyspozycji i mogli indywidualnie sko-
rzystać z obiektu ośrodka rekreacyjnego 
– spacerowali, siedzieli nad jeziorkiem, 
grali w piłkę na boisku, w szachy na 
ogromnej ogrodowej szachownicy, 
bujali się na hamaku.
Potem pozostał już tylko powrót do 
Januszkowic. Sądząc po wypowiedziach 
uczestników wycieczka się udała.
 Niniejszym pragniemy bardzo 
serdecznie podziękować członkom 
Gminnej Komisji ds. Przeciwdziała-
nia Alkoholizmowi za dofinansowanie 
naszej wycieczki ze środków budżetu 
gminy. Dzięki temu dofinansowaniu 
nasze szanse na zorganizowanie tej 
wycieczki wzrosły. Dziękujemy.

Marta Karmelita

Fot. Katarzyna Pietrucha-Nowak,  
Gustaw Zięba

„Szkoła Przetrwania”

Zamek w Pieskowej Skale

Kaplica na Wodzie
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Podróże kształcą
Wycieczka do stolicy 
Dolnego Śląska – Wrocławia

Dni 24-26 czerwca z pewnością na 
długo pozostaną w pamięci uczest-

ników wycieczki do Wrocławia, grupy 
uczniów uczęszczających na zajęcia 
wyrównawcze organizowane w Gimna-
zjum w Siedliskach Bogusz. Wspaniała 
atmosfera, ciekawość, radość – to jej 
klimat. Wyjazd został zorganizowany 
przez nauczycieli: Barbarę Wojdyłę, 
Marię Nowak, Krzysztofa Dziedzica, 
Franciszka Ogrodnika, Stanisława Wój-
towicza pod kierownictwem Ewy Ziaja 
w ramach programu „Szkoła Marzeń”. 

 Program wycieczki był bardzo ob-
szerny. Na największą uwagę zasługują 
takie punkty jak np. zwiedzanie Pano-
ramy Racławickiej. Niektórzy o niej 
mówią, że to jedno z niewielu miejsc na 
świecie, gdzie człowiek zaczyna gubić 
różnicę między namacalna rzeczywi-
stością a historyczną scenerią obrazu. 
Jednogłośnie słowa te potwierdzili 
wszyscy uczestnicy wycieczki. Histo-
ria tego wspaniałego dzieła zaczęła się 
bardzo niewinnie. Dwaj polscy malarze, 
którzy pędzlem posługiwali się jak 
mało kto, postanowili w setną rocznicę 
upamiętnić wielkie wydarzenie histo-
ryczne – Insurekcję Kościuszkowską 
i zwycięstwo Tadeusza Kościuszki 
w bitwie z wojskami rosyjskimi pod 
Racławicami. Jan Styka z Wojciechem 
Kossakiem zaprosili do współpracy 
jeszcze kilku mistrzów pędzla i w ciągu 
zaledwie dziewięciu miesięcy powstał 
obraz tak wielki, jak zwycięstwo, któ-
re odnieśliśmy na polu walki. Dzieło 
wędrowało z miejsca na miejsce, aż w 
końcu znalazło się w Wrocławiu. Inną 
atrakcją dla zwiedzających był rejs po 
Odrze, gdzie z pokładu statku podziwia-
liśmy piękno dolnośląskiej stolicy. By 
dokładniej odkryć kulturalny Wrocław 
zwiedzono również ratusz, którego 
ozdobny, wschodni szczyt stanowi 

symbol miasta, Uniwersytet Wrocławski 
będący prawdziwą perłą wrocławskiej 
architektury, Ostrów Tumski, który w 
przeszłości stanowił siedzibę pierw-
szych Piastów. Duże zainteresowanie 
wzbudził Ogród Japoński, położony w 
Parku Szczytnickim, który jest jednym 
z niewielu śladów po Wystawie Świa-
towej z 1913 roku, jakie pozostały we 
Wrocławskim Parku Szczytnickim. W 
drodze powrotnej z ogrodu uczestnicy 
mogli podziwiać piękno Gigantycznego 
Dzieła M. Berga wzniesionego w 1913 
roku w stulecie Bitwy Narodów pod 
Lipskiem – Halę Ludową. Przed nią w 
1948 roku ustawiono Iglicę – symbol 
odbudowy ziem zachodnich. Nikt nie 
pożałował również czasu na spacer po 

wrocławskim rynku. Główną atrakcją 
ostatniego dnia wycieczki było zwie-
dzanie wrocławskiego ZOO, które 
istnieje już ponad 50 lat. Podobnie jak 
i w momencie powstania i pierwszych 
latach działalności, tak i obecnie ZOO 
to cieszy się ogromną popularnością 
zarówno w kraju, jak i wśród licznych 
zagranicznych turystów i specjalistów 
w tej dziedzinie. Obecnie Ogród Zoo-

logiczny zajmuje powierzchnię 33 ha. 
Na kolekcję składa się 6815 zwierząt 
reprezentujących 559 gatunków. Około 
100 gatunków w warunkach Wrocław-
skiego ZOO regularnie się rozmnaża, 
powiększając liczbę tych bezcennych 
dla światowej fauny pomników przyro-
dy.
 Po 3 dniach spędzonych w Wrocła-
wiu uczniowie wraz z opiekunami pełni 
wrażeń wrócili szczęśliwie do domów. 
Na pewno długo nie zapomną o tej wy-
cieczce, sfinansowanej z budżetu Szkoły 
Marzeń.

W Bratysławie i Wiedniu

Skoro podróże kształcą, to nie mogli-
śmy poprzestać tyko na wyjeździe do 

Wrocławia. W ramach projektu „Szkoła 
Marzeń” nauczyciele zorganizowali 
10–12 VII 2006r. również darmowy 
wyjazd do Bratysławy i Wiednia. 
 Pierwszy dzień naszej wędrówki 
spędziliśmy w Bratysławie. Tam mię-
dzy innymi z wzgórza zamkowego 
oraz podczas spaceru po bratysławskiej 
Starówce podziwialiśmy piękno miasta. 
Następnego dnia natomiast za szyba-
mi naszego autobusu widać już było 
największe miasto w Austrii - Wiedeń. 
Nie lada wrażeń dostarczył uczniom ob-
jazd Ringiem – reprezentacyjną arterią 
okrążającą Stare Miasto i podziwianie 
licznych budowli naśladujących styl 
budownictwa od antyku po eklektyzm. 
Ale to tylko początek. Najciekawsze 
było przed nami. Widzieliśmy tak wiele, 
że nie sposób tego opisać. Jednak warto 
wspomnieć o niektórych miejscach. Do 
takich za pewne należy ogromny plac 
Marii Teresy utworzony ok.. 1820 r. bę-
dący wiedeńskim centrum muzealnym. 
Na samym środku placu stoi pomnik ce-
sarzowej wykonany w brązie. Następnie 
udaliśmy się na barokowy plac księcia 
Eugeniusza Sabaudzkiego - Belweder. 
Składa się on z dwóch budynków roz-
dzielonych ogrodem w stylu francuskim 
ozdobionym szeregiem posągów sfin-
ksów. Hofburg - pałac, który również 
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zwiedziliśmy, należał do władców 
Austrii od Rudolfa I do Karola I. Stylem 
dominującym w tej budowli jest barok i 
klasycyzm. Gmach Parlamentu wznie-
siony w latach 1874-1883 jest miejscem, 
gdzie spotykają się obie izby Austria-
ckiego Zgromadzenia Narodowego. 
Naturalnie nas też tam nie zabrakło. 
Wrażeń mieliśmy już co nie miara, ale w 
planie wycieczki jeszcze wiele punktów. 
Jednym z nich była Katedra Św. Stefana 
(Stephansdom), najwspanialszy klejnot 
gotycki w Wiedniu i w całej Austrii. 
Innym – Kaisergruft, czyli krypta cesar-
ska znajdująca się pod Kapuzinerkirche 
(kościół Kapucynów) na Neuer Markt. 
Zwiedziliśmy również pałac Schön-
brunn zbudowany w XVII - XVIII w. 
na zlecenie Leopolda I, zaprojektowany 
przez Johanna Bernharda Fischera von 
Erlacha. Wpisany jest on na listę świa-

towego dziedzictwa UNESCO. Aby 
zakończyć zwiedzanie Schönbrunnu w 
dobrym nastroju udaliśmy się na spacer 
po przepięknym parku, zwieńczając na-
szą wędrówkę na wzgórzu przy budowli 
Glorietta przypominającej zwycięstwo 
nad Prusami w 1757 roku w bitwie 
pod Kolinem. Zwiedzane dotychczas 
zabytki największym zainteresowaniem 
cieszyły się wśród grona osób, które 
szczególnie lubią historię. Jednak dla 
równowagi teraz raj dla przyrodników 
– zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego 
kryjącego jedną z największych ekspo-
zycji przyrodniczych w Europie. Można 
tu między innymi zobaczyć szkielety 
dinozaurów, najliczniejszą na świecie 
kolekcję owadów (ponad 6 milionów 
eksponatów), Wenus z Willendorfu 
– kamienną figurkę z przed 26 tys. lat, 
meteoryty, kamienie szlachetne czy 

olbrzymi zbiór czaszek. Widzieliśmy o 
wiele więcej, jednak to, co szczególnie 
utkwiło uczestnikom w głowach zostało 
w skrócie opisane.
 Podróżowanie to najlepszy sposób na 
odkrywanie innych kultur, poznawanie 
ludzi w ich naturalnym otoczeniu. 
Podróżowanie jest wielką przygodą, bo 
nigdy nie wiadomo gdzie można osta-
tecznie wylądować. Podróże są wielką 
przyjemnością, o ile ktoś jest otwarty 
na innych i potrafi się dostosowywać 
do panujących warunków i otoczenia, 
w jakim się znalazł, bo wtedy na naszej 
drodze zawsze przydarzy się coś miłego. 
Wszyscy uczestnicy na pewno z wielką 
przyjemnością będą wspominali ten 
wyjazd.

Uczestnicy wycieczek 
pod kierunkiem B. Wojdyła i E. Ziaja

Historia Polski według Pawła Jasieni-
cy. Dla wielu z nas jedyna wykładnia 
dziejów kraju, w którym żyjemy. Nie 
teoria spiskowa, lecz historia rozumia-
na jako działanie ludzi, którym o coś 
w życiu chodziło. 

Galicja od zarania była matecznikiem 
chłopskiej nędzy. Winę za to ponosi 

szlachta. 
W całej, długiej historii Polski szlachta 
zawsze była hamulcowym przemian. 
Prawie każdy polski król musiał nada-
wać jej przywileje. Aż „jaśnie oświe-
ceni” wzięli sprawy  w swoje ręce i 
sami obierali króla. Z Francji, Węgier, 
Szwecji – czasami z Polski. Ostatni król 
był z nadania Rosji. Jedynym wybitnym 
królem polskim w tym okresie był Jan 
III Sobieski. 
Szlachta była znienawidzona na wschod-
nich kresach Rzeczpospolitej – dlatego 
Chmielnicki oderwał od Polski prawie 
całą Ukrainę. 
 Sejmy przedrozbiorowe były, z 
małymi wyjątkami, przeżarte korupcją 
i zdradą interesów Polski. Szlachta 
zarówno przed jak i po rozbiorach jedna-
kowo postrzegała Polskę. Przez pryzmat 
swoich interesów. Państwo polskie było 
potrzebne, jeżeli szlachta miała z tego 
korzyść. To nie szlachcic powiedział: „ 
Największym dobrem jest wolna ojczy-
zna”. To powiedział chłop, Wincenty 
Witos. 
W tamtych czasach prawdziwymi obroń-
cami Polski byli chłopi a nie szlachta. 
Sztandary z napisem „Żywią i bronią” 
są tego wymownym przykładem. Pod 
komendę Kościuszki chłopstwo waliło 
z wszystkich stron. Za nimi podążali 
panowie dworscy. 
Ale nie po to, żeby bić się za Polskę. Oni 
już dawno Polskę sprzedali zaborcom. 
Oni chcieli tylko poddanych chłopów 
odebrać i przykładnie ich ukarać, zaku-
wając w dyby. 

 W Galicji chłopstwo żyło pod obu-
chem szlachty w nędzy i upodleniu 
– traktowane jak bydło potrzebne do 
pracy na dworskich polach. 
Tymczasem postęp cywilizacyjny zaczął 
przyspieszać. Szczególnie w pierwszej 
połowie XIX wieku. Na wieś docierały 
nowiny, że pańszczyzna wkrótce będzie 
zniesiona i skończy się poddaństwo chło-
pów. Zbliżała się Wiosna Ludów. 
Po dworach narastał niepokój. Zniesienie 
pańszczyzny oznaczało dla wielu dwo-
rów katastrofę finansową. Postanowiono 
do tego nie dopuścić. 
W umysłach niektórych „szlachetnie 
urodzonych” zakiełkowała wówczas 
myśl o własnym państwie. Szlacheckim 
– ma się rozumieć. Pańszczyzna byłaby 
nadal odrabiana, a więc dwory miałyby 
się dobrze. Powstanie planowano po to, 
by móc restaurować państwo przedroz-
biorowe z dominującą pozycją szlachty. 
Aby zachować wyzysk, pańszczyznę i 
dyby dla niepokornych chłopów. Nic 
dziwnego, ze chłopi byli wrogo nasta-
wieni do takiej wizji swojej przyszłości. 
Z wojskowego punktu widzenia powsta-
nie nie miało najmniejszych 
szans powodzenia. W za-
mian za obietnicę zniesie-
nia pańszczyzny chłopi 
mieli zdusić powstanie w 
zarodku. Zrobili to w spo-
sób niesłychanie okrutny, 
używając siekier, wideł i 
drągów.

*      *      *
Za dwa lata, w 1848 roku, 
Franciszek I zniósł pań-
szczyznę w całym cesar-
stwie austriackim. Na nie-
podległość Polski przyszło 
jeszcze poczekać 70 lat. 
Historia przyznała rację Piłsudskiemu, 
że na początku wojny światowej (tak się 
wtedy mówiło) należało walczyć przy 

boku Austrii przeciwko Rosji. 
Stworzyć, choćby w niewielkim za-
kresie, ale jednak polskie formacje 
wojskowe. Jako zalążek przyszłej armii 
polskiej. Po czterech latach wyniszczają-
cej wojny, zaborcy byli słabi, a cesarstwo 
austriackie rozpadło się jak domek z kart. 
W tym niezwykle korzystnym dla Polski 
momencie do odzyskania niepodległości 
potrzebne było dobrze zorganizowane i 
bitne wojsko. I właśnie takie wojsko, pod 
rozkazami Piłsudskiego, mieliśmy. 
W większości chłopskie wojsko.

*     *     *
Film „Jakub Szela”
był wydarzeniem kulturalnym V Dni 
Ziemi Brzosteckiej w dniach 15, 16 
lipca 2006.
Film jest przeznaczony głównie dla mło-
dzieży szkolnej i trwa 43 minuty.
Można powiedzieć, ze jest osiągnięciem 
artystycznym równie ważnym, jak 
rzeźby Władysława Chajca. Wszystko 
to bowiem stanowi o dziedzictwie kul-
turowym naszej gminy. A dziedzictwo to 
musimy chronić i pielęgnować.

Ferdynand Bugno

P.S. Mam świadomość, że mój artykuł 
mógł kogoś dotknąć lub urazić. 

Dlatego jako praprawnuk pańszczyźnia-
nego chłopa dałem się zakuć w dyby na 
zamku w Odrzykoniu.
Za pokutę. 

Po premierze filmu „Jakub Szela”

Dyby porąbane siekierami



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE16

Kantor Wymiany Walut
Brzostek, ul Rynek 12 - sklep GS
Zapraszamy od 8:00 do 15:30

Atrakcyjne ceny

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na dzierżawę nieruchomości  położonej w Januszkowicach, 
Brzostku, Smarżowej stanowiących własność Gminy Brzostek

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczone zostają 
do dzierżawy w drodze przetargu następujące nieruchomości rolne 
stanowiące własność Gminy Brzostek: 
1. działka oznaczona nr ewidencyjnym 341/3 o pow. 1,34 ha  poło-

żona w Januszkowicach,
2. działka oznaczona nr ewidencyjnym 341/6 o pow. 0,62 ha położona 

w Januszkowicach,
3. działka oznaczona nr ewidencyjnym 662 o pow. 2,81 ha położona 

w Brzostku,
4. działka oznaczona nr ewidencyjnym 239 o pow. 1,01 ha położona 

w Smarżowej, objęta Księgą Wieczystą Nr 48 272
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego dla poszcze-
gólnych działek wynosi:
1. dla dz.nr 341/3 położonej w Januszkowicach wynosi: 120,00 zł (sto 

dwadzieścia zł),
2. dla dz.nr 341/6 położonej w Januszkowicach wynosi: 80,00 zł 

(osiemdziesiąt zł),
3. dla dz.nr 662 położonej w Brzostku wynosi: 180,00 zł (sto osiem-

dziesiąt zł),
4. dla dz.nr 239 położonej w Smarżowej wynosi: 120,00 zł (sto dwa-

dzieścia zł),
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W 

URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 31 SIERPNIA 
2006r. O GODZ. 1000 W BIURZE WÓJTA GMINY

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w 
wyżej wymienionej wysokości do dnia 28 sierpnia 2006r. do Kasy 
Urzędu Gminy w Brzostku, lub na konto: Bank Spółdzielczy Rze-
miosła Oddział w Brzostku Nr 59 85890006 0080 0210 2020 0005
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza 
się na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom 
zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium ulega 
przepadkowi jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako dzierżawca 
uchyliła się od zawarcia umowy dzierżawy.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przy-
czyn.
W razie wyniesienia granic na gruncie koszty pokrywa dzierżaw-
ca.

Do tej pory Zespół Szkół w Nawsiu Brzosteckim mógł się 
poszczycić największą w gminie ilością realizowanych 

projektów edukacyjnych finansowanych ze środków zdobytych 
w konkursach grantowych. Te znaczne środki przeznaczane 
były na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. Zdo-
byte doświadczenia w połączeniu ze współdziałaniem Rady 
Rodziców pozwoliły zdobyć środki na dodatkową edukację 

dla rodziców uczniów i innych mieszkańców Nawsia i Woli Brzosteckiej. Projekt 
„Nowe umiejętności przepustką do kariery zawodowej” finansowany jest ze środków 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce a administrowany przez Centrum Rozwoju Społeczno-Eko-
nomicznego  w Sielcu dla powiatów ropczycko-sędziszowskiego i dębickiego. 
Projekt ma na celu przeciwdziałanie bezrobociu poprzez dodatkową edukację osób 
poszukujących pracy. 
 Cele realizowane będą poprzez trzy rodzaje bezpłatnych zajęć:
- naukę podstaw j. angielskiego,
- warsztaty z zakresu kształtowania i doskonalenia umiejętności niezbędnych do pla-

nowania indywidualnej kariery edukacyjno-zawodowej (doradztwo zawodowe),
- nabycie podstawowych umiejętności posługiwania się komputerem (internetem).
 Do prowadzenia zajęć wykorzystywane będą pomieszczenia i zasoby szkoły oraz 
wiedza i umiejętności nauczycieli. 
 Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich chętnych (bez względu na wiek i 
poziom wykształcenia) do udziału w projekcie zajęcia rozpoczną się po 4 września. 
Zapisy i dodatkowe informacje po 15 sierpnia pod nr telefonu 014 6830352 (sekre-
tariat szkoły). 
 Przyjdź ponownie do swojej szkoły po nową wiedzę i umiejętności

U. Wojnarowska

Nowe umiejętności przepustką  
do kariery zawodowej

Redakcja 
„Wiadomości 
Brzosteckich” 

ogłasza 
konkurs na 

ZDJĘCIE Z WAKACJI 
Do 25 września czekamy na wakacyj-
ne fotografie. Przysłane prace powin-
ny zawierać tytuł i nazwisko autora.
Końcem września jury powołane przez 
redakcję dokona oceny nadesłanych 
prac, a wyniki zostaną opublikowane 
w październikowym numerze „Wia-
domości Brzosteckich”. Najlepsze 
prace zostaną wydrukowane w naszej 
gazecie.
Zdjęcia cyfrowe należy przesyłać na 
adres: wiadomosci@konto.pl (temat 
- zdjęcie z wakacji).
Można przesyłać również tradycyjne 
zdjęcia (format co najmniej 10x15cm) 
na adres: „Wiadomości Brzosteckie”, 
ul. 20-go Czerwca 4, 39-230 Brzostek 
z dopiskiem „zdjęcie z wakacji” lub też 
dostarczyć osobiście.
Od każdego nadawcy przyjmujemy 
maksymalnie 2 zdjęcia.



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

"

ROZWIĄZANIE: 
sierpień 2006

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

1
15 27 13

2

3 4 5
4

6
11

7 8

12
9

21
10

11
17

12 13
18

14
14

23
15

19
16

31
17 18

10
19

29
20 21

26
22

6 25
23

24

33
24

25
2 9

26 27
28 22

28
7

29 30 31
16 8

32

5 3
33 34

1 20 32 30

KrzyŻÓwKa z nagrodą

Poziomo:
1) Turysta - łowca „okazji”; 3) Część 
bielizny pościelowej; 9) Powieść Bog-
dana Loebla; 10) Astronom amerykański 
(1866-1938) opracował analityczną, 
teorię ruchu Księżyca; 11) Polskie 
włókno poliestrowe; 12) ... Podlaski ze 
stadniną koni; 13) Piaskowy minerał; 
14) Gdy się przepala, brakuje prądu;  
19) Naczynie do picia herbaty lub kawy; 
22) Rzeka, dopływ Wisły; 23) Rywal 
dobra; 24) Głos kaczki; 25) Uciekinier; 
27) Przygryzana w złości; 28) Spisek;  
29) Góry z Morskim Okiem; 31) Graniczy 
z Syrią; 33) Fotograficzna poprawka;  
34) Bywa rodzajowa.

Pionowo:
1) Sfilmowanie książki; 2) Np. klaryska 
lub szarytka; 4) Danie nogi; 5) Zajęcie 
wokalisty; 6) Z losem jest ryzykowne; 
7) Młot kamieniarski; 8) Np. podwój-
ne naczynie; 15) Warto trzymać na 
nim rękę; 16) Strefa; 17) Współczesny 
komiwojażer; 18) Warsztat pełen tro-
cin; 19) Wirusy niszczące bakterie;  
20) Produkty spożywcze; 21) Imię wielu 
psów; 26) Element arch. wieńczący mur 
w formie poziomego pasa; 27) Do ubija-
nia asfaltu; 30) Eegipski bóg Księżyca;  
32) Dawna drobna moneta.

Litery z kratek ponumerowanych w 
prawym dolnym rogu utworzą rozwią-
zanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego niżej dostarczone do dnia 
5 września 2006 r. do Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 
w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: SPŁYW KAJAKOWY RZE-
KĄ WISŁOKĄ.
Nagrodę książkową wylosowała JA-
DWIGA KRUK z Rzeszowa
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do 
GOK w Brzostku.

J. Nosal

Jedzie babcia samochodem, policjant 
zatrzymuje babcię i mówi:
- Przekroczyła pani sześćdziesiątkę!
- Nieprawda, to tylko ten kapelusz tak 
mnie postarza.

		
Inżynierowie: mechanik, chemik i 
informatyk jadą jednym samochodem. 
Nagle silnik prycha, buczy, silnik gaś-

nie, auto staje.
- To coś z silnikiem - mówi mechanik.
- Myślę, że paliwo jest złej jakosci - 
stwierdza chemik.
- Wysiądźmy i wsiądźmy, może to 
pomoże - mówi informatyk.

		
Pacjentowi zdawało się, że pod jego 
łóżkiem siedzą potwory. Po wielu se-
ansach niezadowolony z braku poprawy 
zrezygnował ze swojego terapeuty. Po 
pewnym czasie spotykają się na ulicy: 
- Nawet pan nie wie, jak świetnie się 
czuję. Poszedłem do innego lekarza i 
on mnie wyleczył w ciągu jednej sesji. 
- A jak on to zrobił? - Kazał mi obciąć 

nogi od łóżka
		

Stoją dwie blondynki w kolejce do 
sklepu papierniczego. 
Pierwsza podchodzi do kasy i mówi: 
- Poproszę zeszyt w kółka. - Nie mamy 
zeszytów w kółka, są w linie, w krat-
kę, czyste... - odpowiada zdziwiony 
sprzedawca. Blondynka odchodzi, 
podchodzi ta druga i mówi: - Ale głupia, 
chciała kupić zeszyt w kółka. - No wie 
pani, zdarza się, różni są ludzie - mówi 
sprzedawca. - A co dla pani? - Ja popro-
szę globus Krakowa...
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Kącik  
zdrowia  
apteki „VITA”

Ewolucja po brzostecku
Według teorii Darwina człowiek po to zszedł 

z drzewa aby chodzić po ziemi. Obserwując 
brzosteckie znaki drogowe po dyskotece przychodzi 
mi na myśl, że nasza młodzież jeszcze nie zeszła na 
ziemię. Ona po prostu z drzewa przeszła na znaki 
drogowe.
 Czy niszczenie znaków drogowych jest karalne? 
Tak i to dość surowo. Art. 85 kodeksu wykroczeń 
mówi: Kto samowolnie ustawia, niszczy, uszkadza, 
usuwa, włącza lub wyłącza znaki, sygnały, urządze-
nia ostrzegawcze lub zabezpieczające albo zmienia 
ich położenie, zasłania lub czyni niewidocznymi 
– podlega karze aresztu, ograniczenia wolności 
albo grzywny. Można też orzec obowiązek zapłaty 
równowartości zniszczonego lub uszkodzonego 
przedmiotu.
 Tak więc niszczenie znaków jest karalne, wszy-
scy wiedzą kto i kiedy je niszczy, problem tylko w 
tym kto ma tych osobników ująć i ukarać.         /fl/

Ocalić od 
zapomnienia...
Piosenki z okresu II wojny światowej za-
pamiętane przez pana Zdzisława Wojnara  
z Zawadki Brzosteckiej

Na placu boju, w wąskich okopach
Gdzie bój się krwawy odbywa
Nieletni chłopiec stojąc przy ojcu
W takie się słowa odzywa.
Mój Ojcze drogi, powiedz mi szczerze
Kiedy powrócim do chatki
Kiedy ty ujrzysz żonę kochaną
Ja padnę w objęcia Matki.
Mój drogi synu, próżna nadzieja
Bóg wie, co z nami się stanie.
Tam pod tym dębem wspólna mogiła.
Tam będzie nasze mieszkanie.
Ostatnie słowa ojciec zakończył
Kule nad głową świstały
Aby od śmierci obronić ojca
Synowskich piersi nadstawił.
Kulą raniony upadł na ziemię
W obronie ojca swojego
Ach, drogi synu, ty już nie żyjesz
Zostawiasz mnie tu samego.
Tak ojcze drogi, ja już umieram
Nie ujrzę rodzinnej chatki
Weź na pamiątkę ten złoty krzyżyk
To jest pamiątka od Matki.
Ojciec nad trupem syna zapłakał
Szepcząc Zdrowaś Maryja
Wtem szrapnel pęka nad jego głową
Ojca nad synem zabija.
Niosą żołnierze dwóch bohaterów
Co za Ojczyznę walczyli.
Tam pod tym dębem wspólna mogiła.
Ojca i syna złożyli.
Nad ich mogiłą biały krzyż stoi
Takie są słowa wyryte:
W tym grobie leży ojciec ze synem
Razem zostali zabici.

Tyle nocy sam i tyle dni
Ja bez Ciebie ukochana Ty
Co Ty teraz robisz gdym odjechał ja
Czy może tak tęsknisz tak jak tęsknię ja.
Boś Ty jest maleńka taka Ty
Boś Ty ukochana moja li
Czy przestałaś marzyć myśleć o mnie śnić
Jeśli z wojny wrócę, będziem razem żyć.
Czy pamiętasz moja miła Ty
Jak serdecznie mnie żegnałaś li
Kiedy odjeżdżałem na wojenkę ja
Jak błyszczała wtenczas w Twoim oku łza.
Jam odjechał, tyś została się
Lecz w pamięci zawsze widzę Cię
Twoje czarne oczy ciągle mi się śnią.
Kiedy je przypomnę, widzę je za mgłą.
Dziś mi tęskno na obczyźnie też.
I za Tobą, za Ojczyzną, wiesz
I jak długo jeszcze będziemy męczyć się
Kiedy znów będę mógł ja ujrzyć Cię.
Jeśli wrócę, moja miła Ty
Jeśliś wierne otrę z oczu łzy
I wynagrodzę Ci ból rozłąki tej
Tylko moja miła na mnie czekać chciej.

Dbajmy o naszą skórę

Skóra stanowi barierę ochronną przed 
wpływami środowiska i jest naszym 

łącznikiem z otaczającym nas światem ze-
wnętrznym. Dlatego warto poświęcić jej każ-
dego dnia trochę uwagi. Nasza skóra spełnia 
wiele funkcji w naszym organiźmie. Często 
jako pierwsza informuje nas o schorzeniach, 
które rozwijają się w naszym organiźmie. 
Syntetyzuje witaminę D, która ma podsta-
wowe znaczenie dla wzrostu i rozwoju kości, 
odtruwa, reguluje ciepłotę ciała poprzez gru-
czoły potowe oraz kurczenie i rozszerzanie 
naczyń włosowatych. Chroni nas także przed 
nadmierną utratą płynów z organizmu, pełni 
funkcje oddechowe oraz reguluje nasz stan 
fizjologiczny i psychiczny.
 Skóra składa się z trzech podstawowych 
warstw:
- NASKÓREK – z włosami, paznokciami, 

czy gruczołami łojowymi stanowi naj-
bardziej zewnętrzną warstwę i pełni rolę 
ochronną.

- SKÓRA WŁAŚCIWA – zbudowana z włó-
kien kolagenowych i elastycznych tworzą-
cych brodawki, wypustki oraz z licznych 
naczyń krwionośnych i chłonnych. Ta część 
skóry spełnia rolę chroniącą przed urazami 
mechanicznymi.

- TKANKA PODSKÓRNA – zbudowana z 
tkanki łącznej i mięśniowej, zawierającej 
komórki tłuszczowe oraz gruczoły skóry 
i mieszki włosowe. Pełni ona funkcje 
podporowe, chroni przed urazami mecha-
nicznymi i jest magazynem energetycznym 
organizmu.

 W zależności od części ciała skóra ma 
grubość 0,5 do 4 milimetrów. Cieńsza tam 
gdzie nie ma warstwy podskórnej, grubsza na 
przedniej powierzchni tułowia, a najgrubsza 
na dłoniach i stopach.
 Barwa zależy od grubości naskórka, 
zawartości melaniny i unaczynienia. Słabo 
zabarwiona jest skóra brzucha, piersi, a 
silniej na plecach.
 Podstawowym zabiegiem w przypadku 
pielęgnacji każdego rodzaju skóry jest 
oczyszczanie. Do mycia skóry stosuje się 

cały szereg wyrobów produkowanych w 
różnych formach kosmetycznych. Preparaty 
te niezależnie od postaci mają pH kwaśne w 
granicach 4,5 – 6, czyli takie które odpowia-
da naturalnemu odczynowi skóry. Kolejnym 
preparatem bardzo ważnym, a jednak często 
niedocenianym jest tonik kosmetyczny. 
Do cery tłustej z rozszerzonymi porami 
polecane są płyny o działaniu odkażającym 
i ściągającym. W preparatach przeznaczo-
nych dla cery tłustej chętnie wykorzystuje 
się wyciągi pozyskiwane z różnych roślin, 
między innymi ekstrakt rumianku. Spe-
cjalną grupę preparatów wspomagających 
oczyszczanie skóry stanowią maseczki typu 
peel-off. Są to kosmetyki, które usuwają 
obumarłe komórki naskórka oraz nadmiar 
wydzielanego przez skórę łoju. Kolejnym 
zabiegiem polecanym szczególnie w przy-
padku skóry tłustej jest peeling, szczególnie 
enzymatyczny. Wrażliwa skóra wymaga 
jednak delikatnego traktowania. Najlepiej 
pielęgnować ją kosmetykami jednej firmy i z 
tej samej serii. Wrażliwej skórze szkodzą nie 
tylko promienie UV i niskie temperatury, ale 
także zanieczyszczone powietrze. Dlatego 
ważne jest zastosowanie warstwy kremu 
ochronnego, który chroni ją przed działaniem 
agresywnych cząsteczek. Natomiast kremy 
nawilżające i odżywcze pomagają skórze 
zachować odpowiednią wilgotność, zrege-
nerować się i wzmocnić. Najbezpieczniejsze 
są preparaty „hypoalergiczne” bez dodatku 
emulgatorów, konserwantów, bezzapacho-
we. Kupując kosmetyki warto wybierać te 
zawierające alantoinę, glicerynę, pantenol 
oraz wyciągi z roślin: lipy, lawendy, lukrecji. 
Trzeba pamiętać, aby co 3 miesiące wyrzu-
cać stare kosmetyki i zastępować nowymi, 
a przy zakupie sprawdzać datę ważności 
wybranego preparatu. Zanim kupimy kos-
metyk lub użyjemy go pierwszy raz trzeba 
zrobić próbę uczuleniową – posmarować 
nim skórę za uchem. Jeśli zacznie swędzieć 
lub powstanie wysypka, należy odstawić 
preparat.
 Choć nasza skóra nie zawsze jest idealna 
i nie zawsze jesteśmy z niej zadowoleni 
to jest organem dość skomplikowanym i 
spełniającym szereg niezbędnych funkcji w 
organiźmie i musimy ją odpowiednio chro-
nić. Prawdziwa troska nie powinna dotyczyć 
jednak tylko części estetycznej, ale również 
tej ważniejszej – zdrowotnej.
 A wszystko po to, aby każdy z nas mógł 
„dobrze czuć się we własnej skórze”.

Dużo zdrowia!
Monika Godawska
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Trwa czas wakacyjnego wypoczynku. O zaletach aktywnego 
spędzania wolnego czasu wszyscy wiemy. Przy okazji mod-

nych wędrówek rowerowych warto poznać bliżej nasze okoliczne 
świątynie. W brzosteckiej gminie na uwagę zasługują zabytkowe 
wyposażenie czterech parafialnych kościołów świadczące o 
bogatej historii i życiu religijnym mieszkańców na przestrzeni 
wieków. Oto krótkie informacje o tych świątyniach przydatne 
przy zwiedzaniu.

 Brzostek. Samodzielna parafia istnieje tu już od początku XV 
w. Obecny neoklasycystyczny kościół pod wezwaniem Krzyża 
Świętego jest z 1816 r., ale stoi na fundamentach świątyni sprzed 
około 400 lat. Pod posadzką znajdują się grobowe krypty. Obecna 
jednonawowa świątynia (nawy boczne dobudowano współcześ-
nie) jest skierowana na wschód swym półkolistym prezbiterium 
do którego przylega zakrystia i przedsionek Nad fasadą góruje 
wieża nakryta dzwonowatym hełmem. Kościół otacza kamienny 
mur z trzema bramami (całość jest teraz naprawiana i odnawiana). 
Wewnątrz świątyni najcenniejszych i unikatowym zabytkiem jest 
manierystyczny ołtarz św. Leonarda z początku XVII w., który 
kilka lat temu został kompleksowo odrestaurowany. Ołtarz ten 
przeniesiony został do Brzostku z Kleci w 1818 r. Już od czasów 
średniowiecza w Kleciach rozpowszechniony był kult św. Leo-
narda. Najstarszym zabytkiem w brzosteckim kościele jest dzwon 
z 1521 r. Na uwagę zasługują: rokokowa ambona, chrzcielnica, 
kropielnica, krucyfiksy, obrazy i feretrony z XVIII w. Ołtarz głów-
ny pochodzi z 1907 r., inne ołtarze boczne nie mają zabytkowego 
znaczenia. Obecnie dach świątyni jest pokryty blachą miedzianą, 
a cała budowla została gruntownie zabezpieczona przed wilgocią 
oraz posiada nowoczesną instalację przeciwpożarową i antywła-
maniową.

 Przeczyca. Parafię tu ufundowano już pod koniec XIV stulecia. 

Obecny kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Matki 
Bożej wybudowano w 1906 r. To duża neogotycka trzynawowa 
świątynia. Najcenniejszym jej zabytkiem jest Cudowna Figura 
Matki Bożej z końca XV w., koronowana w 1925 r. i rekoronowana 
przez Karola Wojtyłę w 1975 r. Kult Matki Bożej rozwinął się tu 
już w XVI stuleciu. Pozostałe zabytki to: dzwon z początku XVI 
w., wota dziękczynne, ołtarz boczny z XVIII w. i z tegoż czasu 
krucyfiks na belce tęczowej, rzeźba Chrystusa Zmartwychwsta-
łego, krzyże procesyjne. Ołtarz główny, jeden boczny, ambona i 
chrzcielnica są neogotyckie z pocz. XX w. Przeczyca to znane 
i nasze najbliższe sanktuarium. Wielu pielgrzymów gromadzą 
uroczystości odpustowe w dniu 15 sierpnia każdego roku. 

 Gorzejowa. W 1936 roku dobudowano do istniejącej tu kaplicz-
ki drewnianą nawę i tak powstał malowniczo położony niewielki 
kościół na „Górach”, pod wezwaniem św. Grzegorza papieża. 
Jednak wyposażenie świątyni jest bardzo zabytkowe na które 
składają się: barokowy ołtarz główny z obrazem św. Grzegorza 
z XVII stulecia, późnobarokowe ołtarze boczne Przemienienia 
Pańskiego i Matki Bożej (XVII–XVIII w.), a także barokowa 
ambona ludowa, ponadto obrazy, feretrony i krucyfiksy. Obecnie 
świątynia jest pięknie odnowiona.

 Siedliska–Bogusz. Parafia istnieje od końca XIV w. pod we-
zwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Obecny kościół 
neogotycki o trzech nawach wybudowany został w latach 1908-
1912. Wewnątrz widać bogatą polichromię, neogotyckie ołtarze 
i bardzo piękne witraże z początku ubiegłego stulecia projekto-
wane przez Stefana Matejkę. Zabytkowy jest obraz Matki Bożej 
z Dzieciątkiem z XVII w. umieszczony w głównym ołtarzu i 
późnobarokowy jeden ołtarz boczny. Duże wrażenie robi wysoka 
na 56 m. wieża kościelna.

W. Tyburowski (na podstawie książki 
ks. Bogdana Stanaszka „Brzostek i okolice”)

Fot. J. Nosal

Zwiedzamy okoliczne świątynie
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