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Już po raz drugi do Ośrodka Zdrowia w Brzostku zawitał Święty Mikołaj. Wizyta tego niezwykłego gościa 
była dla małych pacjentów miłą niespodzianką.
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WÓJT RADNI RADY POWIATU

RADNI RADY GMINY

Józef Dziadura
zam. Bączałka

Maria Przebięda
zam. Brzostek

Stanisław Warzecha
zam. Jodłowa

Leszek Bieniek
zam. Brzostek

Jan Chmura
zam. Grudna Górna

Ryszard Chajec
zam. Opacionka

Gustaw Hołowicki
zam. Gorzejowa

Elżbieta Gąsior
zam. Siedliska-Bogusz

Feliks Jamróz
zam. Bukowa

Józef Kobak
zam. Nawsie Brzosteckie

Jerzy Kmiecik
zam. Głobikówka

Małgorzata Przywara
zam. Wola Brzostecka

Alfred Nawracaj
zam. Przeczyca

Wiceprzewodniczący Rady
Marian Ptaszek

zam. Kamienica Dolna

Przewodnicząca Rady 
Zofia Skórska
zam. Brzostek

Ewa Samborska
zam. Brzostek

Marian Warchał
zam. Brzostek

Zbigniew Smagacz
zam. Grudna Dolna

Jan Wesołowski
zam. Januszkowice
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Inauguracyjna sesja V kaden-
cji samorządu miała miejsce 

27 listopada br. W skład no-
wej Rady wybrano siedmiu 
nowych członków. Przewod-
nictwo obrad pierwszej sesji 
powierzono seniorowi Jozefo-
wi Dziadura. Na początku sesji 
odbyła się ceremonia złożenia 
ślubowania. Po odczytaniu 
roty ślubowania „Wierny Kon-
stytucji i prawu Rzeczypospoli-
tej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować 
godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej 
gminy i mieszkańców”, kolejno wyczytywani radni wypowia-
dali słowa „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. Z chwilą złożenia 
ślubowania nastąpiło objęcie mandatu radnego Rady Gminy 
Brzostek. Obecną Radę reprezentują: Chajec Ryszard zam. 
Opacionka, Dziadura Józef zam. Bączałka, Gąsior Elżbieta 
zam. Siedliska - Bogusz, Hołowicki Gustaw zam. Gorzejowa, 
Jamróz Feliks zam. Bukowa, Kmiecik Jerzy zam. Głobików-
ka, Kobak Józef zam. Nawsie Brzosteckie, Nawracaj Alfred 
zam. Przeczyca, Przywara Małgorzata zam. Wola Brzostecka, 
Ptaszek Marian zam. Kamienica Dolna, Samborska Ewa zam. 
Brzostek, Skórska Zofia zam. Brzostek Smagacz Zbigniew 
zam. Grudna Dolna, Warchał Marian zam. Brzostek, Weso-
łowski Jan zam. Januszkowice. 
Przewodniczącą Rady wybrana została jednogłośnie Zofia 
Skórska, która w Radzie jest już trzecią kadencję. Wiceprze-
wodniczącym wybrano Mariana Ptaszka.
Rada Gminy Brzostek powołała trzy stałe komisje: 

Rewizyjna
Budżetu i spraw

Społeczno- Oświato-
wych

Rolnictwa 
Rozwoju Go-
spodarczego i 
Infrastruktury 
Technicznej

Kmiecik Jerzy Gąsior Elżbieta Kobak Józef
Hołowicki Gustaw Przywara Małgorzata Chajec Ryszard
Nawracaj Alfred Ptaszek Marian Dziadura Józef
Smagacz Zbigniew Samborska Ewa Jamróz Feliks
Wesołowski Jan Skórska Zofia Warchał Marian
 Uroczyste ślubowanie wójt gminy Brzostek Leszek Bie-
niek złożył na drugiej sesji w dniu 30 listopada 2006 roku. 

„Ta ludzkość, która całymi wiekami
Błagała Boga o Zbawcę ze łzami,
Którego długie lata wyglądała,
Gdy przyszedł – miejsca dla Niego nie 
miała.
Lecz w lichej grocie, gdzie przed wi-
chrem słotą,
Pasterz swą trzodę zapędzał z ochotą,
W niej Boże Dziecię z Maryi zrodzone
Płacze, na sianku w żłobie rozłożone”

Tak przedstawia sytuację sprzed po-
nad dwu tysięcy lat Anastazja Staś-

ko, nie wykształcona, ale utalentowana 
mieszkanka Borzęcina, która Nowemu 
Testamentowi nadała formę poetycką.
 Nie jest to jedyny przypadek, że 
Biblia, a szczególnie przyjście na świat 

Jezusa stało się inspiracją dla wielu pisa-
rzy i artystów wszech czasów, artystów 

różnych okresów, stylów, narodowo-
ści. Zainteresowanie, więc motywem 
bożonarodzeniowym było ogromne w 
poszczególnych epokach, tak w sztuce 
jak i literaturze.
 Wystarczy tylko odwiedzić muzea 
świata, by podziwiać dzieła, które są 
wyrazem hołdu dla Nowonarodzonego. 
Będąc we Florencji zaglądnijmy do ga-
lerii Uffizi, gdzie zgromadzono dzieła 
mistrzów o rozmaitej treści i wymowie. 
Naszą uwagę zapewne zwróci obraz Pe-
rugino, jednego z największych malarzy 
włoskiego renesansu (1450 – 1523), 
noszący tytuł „Pokłon Trzech Króli” 
Płótno to jest jednym z pierwszych dzieł 

Boże Narodzenie w literaturze, sztuce i tradycji

W dalszej części obrad Rada przystąpiła do podejmowania 
uchwał dotyczących podatków i opłat na 2007 rok. Podatek 
rolny z hektara przeliczeniowego wynosił będzie 70 zł. Po-
datek od budynków związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej nie ulegnie zmianie i wynosił będzie 12,50 zł od 
1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Nadal obo-
wiązuje zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków 
mieszkalnych do 270 metrów kwadratowych powierzchni 
użytkowej. Stawka opłat dla odbiorców za 1 metr sześcienny 
wody wynosić będzie 2,41 zł. Cena odprowadzenia 1 metra 
sześciennego ścieków 3,52 zł. Opłata abonamentowa za jedno 
urządzenie pomiarowe dla odbiorców wody i dla dostawców 
ścieków wynosić będzie 3,21 zł. Ustalono opłatę za wykonanie 
włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej w kwocie 1500 zł 
oraz opłatę za wykonanie włączenia do sieci wodociągowej 
w kwocie 400 zł. Z budżetu gminy dla odbiorców usług zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę do każdego metra sześciennego 
wody dopłata wynosić będzie 1,73 zł, natomiast dla odbiorców 
usług zbiorowego odprowadzenia ścieków do każdego metra 
sześciennego dopłata wynosić będzie 3,51 zł.
Rada Gminy Brzostek podjęła uchwały w sprawie:
- obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa oblicze-

nia podatku rolnego na obszarze gminy Brzostek w 2007 
roku, 

- określenia wysokości podatku od nieruchomości,
- zmian uchwał w sprawie wzoru deklaracji na podatek rol-

ny, na podatek od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na 
podatek leśny,

- zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Ewa Szukała

Z prac 
Rady Gminy

Dokończenie na stronie 4
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artysty i dlatego nosi wyraźne piętno 
wpływów różnych malarzy szkoły flo-
renckiej oraz stylu późnogotyckiego. 
Mimo to niezwykła siła twórcza tego 
obrazu tkwi w subtelności i wdzięku, z 
jakim ukazana jest Maryja trzymająca 
małego Jezuska.
 W tym samym muzeum odnajdziemy 
„Adorację Dzieciątka” z 1455 roku Au-
torem jest Filippo Lippi. Namalowana 
scena rozgrywa się w plenerze. Maria i 
Józef oddają hołd Dzieciątku. Po prawej 
stronie obrazu widać ruiny budowli, z 
których wyłania się postać Marii Mag-
daleny, po lewej św. Hieronim trzyma 
krzyż ociekający krwią. Nierealny 
krajobraz potęguje mistyczny charak-
ter sceny. Lippi namalował poza tym 
wiele scen przedstawiających Madonnę 
z Jezusem. Przez całe życie tworzył 
nowe warianty tego tematu, torując w 
ten sposób drogę Rafaelowi i Leonardo 
da Vinci. Wątek ten był oczywiście 
wykorzystywany i przekształcany przez 
artystów średniowiecza i późniejszych 
np. baroku.
 Treści bożonarodzeniowe znalazły 
też odbicie w literaturze, szczególnie w 
liryce tj. pieśniach zwanych kolędami. 
Nazwa kolęda pochodzi z języka łaciń-
skiego (calendae – nazwa pierwszego 
dnia każdego miesiąca) uroczystości na 
cześć nowego roku w Rzymie Festum 
Calendarum, a w Polsce Godami. Śpie-
wano wtedy pieśni – kolędy i składano 
sobie życzenia. Pierwszą ponoć napisał 
Św. Franciszek. W Polsce zanim poja-
wiły się w języku ojczystym korzystano 
ze śpiewników braci czeskich.
 Pierwsza polska kolęda przekazana 
została w rękopisie „Zdrów bądź Królu 
Anielski” i pochodzi z 1424 r. „Przybie-
żeli do Betlejem” śpiewana jest od 1631 
r. W XVI wieku powstała też kolęda „W 
żłobie leży, któż pobieży kolędować ma-
łemu”. Wyszła ona spod pióra wielkiego 
kaznodziei - Piotra Skargi. 
 Wśród wielu kolęd, w ten jedyny, 
najpiękniejszy wieczór w roku, gdy ule-
gamy nastrojowi wytworzonemu przez 
migotanie choinki, zapach makowca, 
ciepło domowe w mroźny grudniowy 
czas, śpiewamy też „Bóg się rodzi”. 
Pieśń tę napisał Franciszek Karpiński 
(podobnie jak „pieśń poranną” i „Pieśń 
wieczorną”) w Dubiecku nad Sanem, w 
pałacyku Ignacego Krasickiego, gdzie 
często bywał. Uderza w niej zastoso-
wanie antytezy w celu zastosowania 
silnych tonów emocjonalnych. Wystę-
pują zatem wypowiedzi znaczeniowo 
przeciwstawne:
„Pan Niebiosów – obnażony
Ogień krzepnie – blask ciemnieje”
Czy rzeczywiście silniejszy ogień może 
dawać słabszy blask? Czy nieskończo-
ność może mieć swe granice? Wszystko 
jest możliwe w ręku Boga. Pieśń ta stała 
się nieśmiertelną szczególnie dlatego, że 
śpiewano ją gdy nad Polskę nadciągały 

czarne chmury. W związku z tym dalsze 
zwrotki zamieniają się w prośbę:
„Podnieś rączkę, Boże Dziecię,
Błogosław Ojczyznę Miłą.”
 Profesor Uniwersytetu Jagiellońskie-
go Jan Kott tak wyraził się o tej pieśni. 
„Jest w tej kolędzie oczyszczonej i uspo-
kojonej z wszelkiej zbędnej barokowej 
ornamentyki, jednocześnie liturgia i 
swojskość, podniosłość i prostota, da-
lekość i bliskość Boga” Ta chwytająca 
za serce pieśń religijno-patriotyczna 
doczekała się wielu przeróbek. Pod 
Tobrukiem żołnierze polscy śpiewali ją 
tak:

„Bóg się rodzi, a my przecie
Po okopach rozrzuceni
Sławę Polski na bagnecie
Podnosimy na tej ziemi,
By się wrogom nie zdawało,
Że zdobyli Polskę całą”

 Oddaleni o tysiące kilometrów od 
okupowanej Polski, w ten sposób żołnie-
rze wyrażali swą nostalgię za Ojczyzną, 
rodziną, rozpacz, skargę, ale i odrobinę 
nadziei.
 Z Bożym Narodzeniem, a równocze-
śnie z oddaleniem od kraju ojczystego 
wiąże się obraz Jacka Malczewskiego 
pt. „Wigilia na Syberii” Ośmiu zesłań-
ców zasiada do wigilijnej wieczerzy. 
Na ich twarzach maluje się smutek, 
przygnębienie, melancholia. Jeden z 
uczestników kurczowo zaciska dłonie, 
drugi zasłania sobie twarz talerzem, 
wzrok trzeciego błądzi gdzieś daleko. 
Każdy z nich inaczej reaguje na tułacz-
kę, cierpienie i samotność, ale wszyscy 
myślą o tym, co utracili. Na uwagę 
zasługuje kompozycja i kolorystyka, 
które wydobywają tragizm sytuacji. Stół 
nakryty obrusem, talerze puste, jedynie 
czarny chleb i „czaj” stanowić będą 
potrawę wigilijną. Świeca rozświeca 
swym promieniem twarze mężczyzn, 
skupione i zamyślone. Obraz tej tułaczej 
i wygnańczej wigilii niejeden raz pojawi 
się też w literaturze.
 Nie brak i opisów radosnych świąt, 
spędzonych w gronie bliskich i kocha-
nych.

„Jest! Jest! – wrzasnął Witek.
Juści że była, tuż nad wschodem, jak by 
się rozdarły bure opony, a z głębokich 
granatowych głębin rodzi się gwiazda 
i zda się w oczach, leciała, pryskała 
światłem.”
„Weszli do domu. Boryna się przeżegnał 
i podzielił opłatek między wszystkich, 
pojedli go ze czcią kieby chleb Pański. 
Najpierw był buraczany kwas, gotowany 
na grzybach z ziemniakami, a potem 
przyszły śledzie w mące obtaczane i 
smażone w oleju, później zaś pszenne 
kluski z makiem, kapusta z grzyba-
mi...” Władysław Reymont tworząc ten 
obraz wieczoru wigilijnego, pisze też 
o różnych zwyczajach związanych ze 
świętami, które niekiedy jeszcze do dziś 
istnieją. Jednym z nich jest puste miej-
sce przy stole. Sięgnijmy do Henryka 
Sienkiewicza. „Przyszedł wreszcie wie-
czór wigilijny. O pierwszej gwieździe 
zamigotały światełka w całej fortecy... 
Szwedzcy żołnierze, kostniejąc z zimna 
na szańcach, spoglądali z dołu na czar-
ne mury... A w twierdzy, przy stołach 
okrytych sianem, oblężeni łamali się 
opłatkiem... A było przy przeorze jedno 
krzesło próżne, przed nim stał talerz, na 
którym bielała paczka opłatków, niebie-
ską wstążeczką przewiązana”
 Warto wspomnieć, że etnografowie 
twierdzą, iż wigilia miała kiedyś cha-
rakter wybitnie zaduszny. Wierzono, że 
tego wieczoru przybywają do domów 
dusze przodków.
 Przed laty, kiedy zmarła moja Mama 
bardzo obawiałam się wigilii, tym 
bardziej, że obecny był na niej mój 
Ojciec. W pewnym momencie, zanim 
zasiedliśmy do stołu, przybiegła nasza 
kilkunastoletnia córka wstrząśnięta, że 
mieszkająca w sąsiedztwie staruszka 
stoi przed domem i płacze, gdyż jest 
sama, zostawili ją bliscy. Zaprosili-
śmy ją, zajęła puste miejsce, a smutek 
ustąpił miejsca radosnej atmosferze. 
Uwierzyłam wtedy w przedziwną moc 
Zmarłych, którzy są z nami, a szcze-
gólnie w chwilach trudnych. W noc 
wigilijną nikt nie powinien czuć się 
samotny, gdyż jest to wyjątkowy czas, 
kiedy wszyscy o wszystkich myślą. Jest 
to czas pojednania i braterstwa, miłości i 
jedności. Symbolem tego jest dzielenie 
się opłatkiem, którego biel kojarzy się 
z niewinnością Nowonarodzonego. 
 Nikt nie przypuszczał, że tamta noc 
sprzed dwu tysięcy lat rzuci tyle światła 
na wszystkie noce na tej ziemi. Nikt się 
nie spodziewał, że tamto dziecko, Bóg-
Człowiek, stanie się bratem każdego z 
nas. Nikt nie zdawał sobie sprawy, że 
drżąc z zimna, rozpali ogień miłości w 
sercach ludzi po wsze czasy.

Michalina Pięchowa

Dokończenie ze strony 3
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Na początku lat pięćdziesiątych 
polscy komuniści uporczywie 

dążyli do gruntownej przebudowy 
państwa według wzorów sowie-
ckich. Na szczeblu lokalnym lanso-
wano tworzenie niewielkich gromad, 
obejmujących kilka „osiedli” (wsi), 
którymi miały zarządzać prezydia 
gromadzkich rad narodowych. Uza-
sadniano, że w ten sposób „ludowa 
władza” zbliży się do mas, by lepiej 
rozwiązywać ich problemy, faktycznie 
chodziło o większe spętanie i ubez-
własnowolnienie społeczeństwa. Małe 
gromady planowano wykorzystać do 
„uspółdzielczenia” wsi (znienawidzo-
ne przez chłopów spółdzielnie produk-
cyjne) oraz do terminowego ściągania 
obowiązkowych dostaw. Niewątpliwie 
chodziło też o rozbijanie tradycyjnych 
więzi lokalnych. Zmiany te miały tak-
że niejako „przy okazji” przyczynić 
się do degradacji Brzostku, z czym 
nie chcieli pogodzić się jego ówcześni 
mieszkańcy. 

Projekty nowego podziału admini-
stracyjnego (1952 r.)
 W dn. 19 VIII 1952 r. Prezydium 
Rady Ministrów poleciło prezydiom 
PRN opracowanie projektów zmian 
podziału administracyjnego państwa 
z uwzględnieniem uwag podanych w 
specjalnej instrukcji. Propozycje przy-
gotowane w Prezydium PRN w Jaśle 
jesienią 1952 r. rozesłano do konsultacji 
do poszczególnych gmin. Koncepcja 
w odniesieniu do gmin: Brzostek I i 
Brzostek II zakładała ich likwidację i 
utworzenie w to miejsce kilku innych. 
Nowa gmina Brzostek miała obejmo-
wać: Brzostek, Kamienicę Dolną, Za-
wadkę Brzostecką, Nawsie Brzosteckie 
i Wolę Brzostecką. Z kolei do gminy 
Klecie, względnie Januszkowie miały 
należeć: Klecie, Skurowa, Bukowa, 
Januszkowie i Opacionka. Projekt ten 
został zaprezentowany na sesji Gminnej 
Rady Narodowej Brzostek I w dn. 10 XI 
1952 r. W dyskusji nad nim brali udział 
radni: Kazimierz Ratowski, Antoni Raś, 
Stanisław Łukowicz, Władysława Twar-
dusiowa, Ludwik Sieradzki i Władysław 
Lis. Panującą atmosferę dobrze oddaje 
fragment protokołu z sesji: 
 W dyskusji mówcy równobrzmiąco 
wypowiadali się zgodnie z wolą ludno-
ści, jaką wyrazili na zebraniu ogólnym 
mieszkańców Brzostka w dniu 2 listo-
pada br. oraz jak wypowiadają się w 
terenie za pozostawieniem nadal samego 
Brzostka, jako jednostkowej gminy, 
opierając się przy tym na tradycje, jakie 
Brzostek, jako miasteczko posiada od 
roku 1364 [powinno być: od 1367 r.]. 
W dyskusji sekretarz Prezydium Ob. Mi-
chalik Bolesław wyjaśnił zebranym, że 
w myśl obowiązujących przepisów, jakie 
dotyczą organizacji nowych gmin wiej-

skich Brzostek nie posiada warunków do 
utrzymania się nadal jednostkową gminą 
wiejską, natomiast ma wszelkie warunki 
do utrzymania na swoim terenie siedzi-
by nowej gminy wiejskiej zbiorowej i 
Rada Narodowa winna na dzisiejszym 
posiedzeniu podjąć uchwałę właściwą tj. 
dotyczącą utworzenia w Brzostku nowej 
gminy zbiorowej z włączeniem okolicz-
nych gromad przy uwzględnieniu zasad, 
[...] gdyż pragnienie pozostawienia 
nadal Brzostku jako gminy jednostkowej 
jest już obecnie nieaktualne. Przy nowej 
organizacji gminy, sam Brzostek pozo-
stanie gromadą i nadal zatrzymuje dla 
siebie wszelkie prawa własności mająt-
ku, jaki posiada, jak również nie utraci 
swoich wieloletnich tradycji. Ludność 
Brzostka również nic na tym nie traci, 
gdyż siedzibę tej nowej gminy będzie 
miał tak samo, jak dotąd ma miejscu. 
 Mimo tych argumentów i nacisków 
radni na wniosek Stanisława Łukowicza, 
poparty przez Antoniego Rasia i Wła-
dysławę Twarduś, podjęli jednogłośnie 
uchwałę broniącą niezależności gminy 
Brzostek I. Zapisano w niej: 
 Z tytułu tego, że Brzostek od roku 
1364 do roku 1935 był samodzielnym 
miastem, zaś od roku 1935 do obecnego 
czasu jest jednostkową gminą wiej-
ską, posiada własny majątek i jest tak 
obecnie, jako też w minionych latach 
gminą samowystarczalną, posiada swo-
je wiekowe tradycje, - [Gminna Rada 
Narodowa w Brzostku I] postanawia w 
ramach organizacji nowego podziału 
administracyjnego Państwa wypowie-
dzieć się za utrzymaniem nadal Brzostka 
jako jednostkowej gminy samodzielnej. 
 Dla ścisłości wspomnieć trzeba, że 
plany nowego podziału administracyjne-
go państwa wywoływały także emocje 
w innych miejscowościach. Przykła-
dowo 10 XI 1952 r. na sesji Gminnej 
Rady Narodowej w Jodłowej delegat z 
Prezydium PRN w Jaśle stwierdził, że 
prawdopodobnie zostanie utworzony 
nowy powiat w Kołaczycach. Wywołało 
to natychmiastową reakcję radnych, któ-
rzy wypowiadali się za przyłączeniem 
Jodłowej do powiatu brzosteckiego. 
Uchwała podjęta na sesji była jednogłoś-
na: za „utworzeniem powiatu w Brzost-
ku a nie w Kołaczycach, a to ze wzglę-
dów gospodarczych i komunikacyjnych 
gminy Jodłowa”. Pogłoski o tworzeniu 
niewielkich powiatów okazały się 
jednak nieprawdziwe. Brzostek, który 
w XIX w. przez kilkanaście lat (1854-
1867) był siedzibą urzędu powiatowego, 
a następnie sądu powiatowego (do 1939 
r.), po zniszczeniach II wojny światowej 
chylił się do zupełnego upadku. W 1952 
r. liczył zaledwie 910 mieszkańców. 
Wkrótce miał nawet utracić prawo do 
używania historycznej nazwy miasta. 
 Prezydium PRN w Jaśle, lekceważąc 
stanowisko GRN Brzostek I, przesłało 

do PWRN w Rzeszowie projekt nowego 
podziału administracyjnego powiatu, 
przewidującego likwidację gminy Brzo-
stek I i II (17 XI 1952 r.). Sam Brzostek 
w myśl poprawionego projektu miał być 
siedzibą gminy obejmującej Brzostek, 
Kamienicę Dolną, Zawadkę Brzostecką, 
Nawsie Brzosteckie, Wolę Brzostecką, 
Skurową, Przeczycę, Klecie, Bukową, 
Januszkowie i Opacionkę. W uchwale 
zapisano, że likwidacja gminy jednost-
kowej Brzostek I następuje ze względu 
na małą liczbę mieszkańców i jej „cha-
rakter czysto rolniczy, bez dalszych 
widoków rozwojowych”. Podkreślono, 
że uchwała GRN Brzostek I w obronie 
niezależności gminy jednostkowej i sta-
nowisko mieszkańców wynika z „przy-
zwyczajenia ludzi” i nie ma głębszego 
uzasadnienia. 
 Informacje o planowanych zmia-
nach zakomunikowane na sesji GRN 
Brzostek I w dn. 10 XI 1952 r. nie pozo-
stawiały żadnych złudzeń – likwidacja 
niezależności samorządowej Brzostku 
pozostawała jedynie kwestią czasu. 
Wywołało to spore rozgoryczenie rad-
nych z miasteczka, z których większość 
przestała uczęszczać na sesje. 

Degradacja Brzostku - utworzenie 
gromad (1954 r.)
 Wspomniane projekty nie zostały 
jednak zrealizowane. Komuniści, pomi-
jając racje gospodarcze zdecydowali się 
na tworzenie zamiast gmin niewielkich 
gromad – obejmujących kilka wiosek. 
Czas na realizację planów przyszedł w 
1954 r. Uchwała Rady Państwa i Rady 
Ministrów z 24 II 1954 r. przewidywała 
utworzenie gromadzkich rad narodo-
wych. Wiosną tegoż roku omawiano 
projekty nowego podziału administra-
cyjnego – tym razem już na gromady. 
Gminna Rada Narodowa Brzostek II 
w dn. 8 III 1954 r. dyskutowała nad 
projektem opracowanym przez Gminną 
Komisję Podziału Administracyjnego. 
Przewidywał on utworzenie gromady 
Brzostek obejmującej Brzostek, Zawad-
kę, Klecie i Bukową. Jednak w uchwale 
radni opowiedzieli się za przyłączeniem 
do Brzostku jedynie Zawadki. Wojciech 
Gorzkiewicz, sekretarz KG PZPR za-
chwalał zalety nowego podziału zmie-
rzającego do tego, by „organy władzy 
ludowej były jak najściślej związane z 
masami”. 
 W tym samym dniu temat ten wrócił 
na posiedzeniu GRN Brzostek I. Roz-
patrywano tu projekt utworzenia Gro-
madzkiej Rady Narodowej w Brzostku 
obejmującej Brzostek, Zawadkę Brzo-
stecką i Skurową. Sekretarz Prezydium 
GRN Bolesław Michalik wskazał, że 
według wytycznych gromadzka rada 
narodowa nie powinna mieć więcej niż 
3 tys. mieszkańców, a obszar ma być 

Wbrew komunistycznemu dyktatowi 

Próby ratowania miejskiego statusu Brzostku
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mniejszy niż 15 km2. Zaproponował, by 
do GRN Brzostek przyłączyć Zawadkę, 
Klecie i przysiółki Nawsia: Okrągłą 
i tzw. Ćwierci. Radni podjęli jednak 
decyzję, by do GRN Brzostek włączyć 
jedynie Zawadkę. Nie rozładowało to 
tłumionych emocji. 
 W dn. 9 IV 1954 r. na posiedzeniu 
GRN Brzostek I znów dyskutowano 
nad tą sprawą. Kierownik szkoły Kasper 
Świtkowski twierdził, że do groma-
dy powinny należeć wioski z okręgu 
szkolnego Brzostek – Klecie, Zawad-
ka Brzostecka, Bukowa i przysiółek 
Nawsia Brzosteckiego – Okrągła, skąd 
dzieci wysyłane są do szkoły w Brzost-
ku. Argumentował, że „od większego 
skupiska ludności będzie zależał rozwój 
Brzostku, ponieważ Brzostek zamiast 
rozwijać się upada”. Stanowisko to nie 
zyskało jednak akceptacji, a Władysław 
Lis zaatakował Świtkowskigo, obwinia-
jąc go o zmarnowanie szans na otwarcie 
szkoły średniej w Brzostku. Argumen-
tował, że Świtkowski popełnił błędy, 
gdyż jako przewodniczący Rady Gminy 
„zaraz po wyzwoleniu miał możliwość 
założenia w Brzostku szkoły średniej, 
ponieważ były po temu warunki, to robił 
przeszkody, dlatego żeby nie ucierpiała 
na tym jego osobista ambicja, nie biorąc 
pod uwagę ogółu ludności”. Świtkowski 
ripostował, że osobiście jeździł do War-
szawy, starał się o otwarcie gimnazjum i 
otrzymał zezwolenie, jednak przeszkodą 
w realizacji zamierzenia był brak „pro-
fesorów i funduszów na remont szkoły”. 
W odniesieniu do granic nowych gro-
mad radni ponownie uchwalili, by do 
GRN Brzostek weszła tylko Zawadka 
Brzostecka. 
 Decyzje podjęte przez Prezydium 
WRN w Rzeszowie były inne. Nowo 
utworzona Gromadzka Rada Narodo-
wa w Brzostku obejmowała: Brzostek, 
Wolę Brzostecką, Nawsie Brzosteckie, 
Kamienicę Dolną i Zawadkę Brzostecką. 
Pierwsza sesja nowej GRN odbyła się w 
dn. 18 XII 1954 r. Wybrano wówczas 
Prezydium GRN, do którego weszli: 
przewodniczący Bronisław Przewięda, 
zastępca przewodniczącego Jan Kol-
busz, sekretarz Jan Trojan, członkowie: 
Kazimierz Ratowski, Stanisław Balasa, 
Joachim Fryc i Jan Czech. W miejsce 
sołtysów (stanowisko zlikwidowane) 
powołano tzw. pełnomocników wsi. W 
Brzostku stanowisko to objął Aleksan-
der Czechowski. Dodać trzeba, ze decy-
zja o likwidacji Gminy Brzostek I była 
równoznaczna z utratą praw miejskich.
 
Nadzieje związane z Październikiem 
1956 r. 
 Mieszkańcy Brzostku nie pogodzili 
się jednak z degradacją miasteczka. Po 
odwilży politycznej i zmianach zwią-
zanych z Październikiem 1956 r. na 
nowo ożyły nadzieje na przywrócenie 
Brzostkowi należnego mu statusu. Żą-
dania takie pojawiły się na zebraniach 
przedwyborczych organizowanych w 

Brzostku na przełomie 1956 i 1957 r. 
Poparli je radni na sesji GRN w dn. 28 
I 1957 r., podejmując stosowną uchwa-
łę:
Uchwała Nr 1/3/57.
 Gromadzka Rada Narodowa w 
Brzostka po przedyskutowaniu na sesji 
w dniu 28 stycznia 1957 r. postulatów 
wysuwanych przez miejscową ludność 
na gromadzkich i wiejskich zebraniach 
przedwyborczych –  postanawia wystą-
pić z wnioskiem do władz wojewódzkich 
i centralnych o wyłączenie miejscowości 
Brzostek jako miasteczka i przywrócenia 
praw miejskich utraconych w roku 1933.
Równocześnie zobowiązuje się Prezy-
dium Gromadzkiej Rady Narodowej w 
Brzostku do opracowania odpowied-
niego wniosku i wysłania delegacji do 
władz wojewódzkich lub centralnych 
w tej sprawie. Za wykonanie niniejszej 
uchwały Rada czyni odpowiedzialnym 
ob. Bronisława Przewędę – Przewod-
niczącego Gromadzkiej Rady Narodo-
wej. 
 Sprawą zajęto się także na posiedze-
niu Prezydium GRN, które posiadało 
wówczas dominującą pozycję w sto-
sunku do sesji GRN. W dn. 2 II 1957 r. 
na posiedzeniu, w którym uczestniczyli: 
Bronisław Przewęda (przewodniczący), 
Jan Kolbusz (zastępca), Jan Trojan (se-
kretarz), Stanisław Balasa i Jan Czech, 
omawiano sprawę „podjęcia uchwały 
dotyczącej wyłączenia Brzostku jako 
miasta”. Referował ją Jan Kolbusz, 
który omówił krótko historię Brzost-
ka, stwierdzając, że do roku 1933 był 
miastem, następnie zakomunikował, 
że ludność Brzostka domaga się wyłą-
czenia Brzostka jako miasta i odczytał 
wycinki protokołów z zebrań wiejskich 
i gromadzkich, a następnie powołał się 
na uchwałę rady w tej sprawie i przed-
stawił projekt uchwały zredagowanej w 
formie wniosku. Po dokonaniu popra-
wek i drobnych zmian została przyjęta 
uchwała nr 3/57 – faktycznie był to 
wniosek o przywrócenie praw miejskich 
dla Brzostku (patrz załącznik). 
 Wniosek zawiozła do Warszawy 
trzyosobowa delegacja, w skład której 
wchodzili m.in. Jan Kolbusz i Stanisław 
Madejczyk. Ten ostatni na sesji GRN w 
dn. 25 II 1957 r. złożył sprawozdanie 
z podjętej misji. W Kancelarii Rady 
Państwa delegacja złożyła pisma w 
sprawie przywrócenia Brzostkowi praw 
miejskich i „została poinformowana, że 
sprawa ta może być załatwiona w poro-
zumieniu z Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej”. Odpisy wniosków 
złożono w Prezydium Powiatowej i 
Wojewódzkiej Rady Narodowej.
 Na posiedzeniu Prezydium GRN 
w dn. 13 IV 1957 r. Ob. Trojan Jan 
poruszył sprawę czynienia dalszych 
starań o przywrócenie Brzostkowi praw 
miasteczka. Oświadczył on, że odpisy 
uchwał: zebrania wiejskiego w Brzostku, 
Gromadzkiej Rady Narodowej i Pre-
zydium Gromadzkiej Rady Narodowej 
zostały przesłane do Rady Państwa i 

Prezydium PRN, a należy jeszcze przy-
śpieszyć sprawę opracowania planu 
miasta i przesłania go jako załącznika 
do przedłożonych już władzom zwierzch-
nim uchwał. Po przedyskutowaniu spra-
wy, zobowiązano ob. Kolbusza Jana, 
zastępcę przewodniczącego Prezydium, 
aby załatwił z technikiem powiatowym 
ob. Nicosiem sprawę sporządzenia pla-
nu. 
 Konsultacje rozpoczęły się także na 
wyższym szczeblu. Na początku marca 
1957 r. Biuro ds. Prezydiów Rad Na-
rodowych Urzędu Rady Ministrów w 
Warszawie zwróciło się do PWRN w 
Rzeszowie o opinię na temat zasadno-
ści zgłoszonego wniosku. Jednak samo 
pismo nie dawało większych nadziei na 
pozytywną decyzję. Zaznaczono w nim, 
że „wniosek o utworzenie miasta z miej-
scowości liczącej 1025 mieszkańców 
nie posiada obecnie szans realizacji”. 
Mimo to Prezydium WRN zwróciło 
się z kolei o opinię Prezydium PRN w 
Jaśle. Władze powiatowe odniosły się 
przychylnie do wniosku. W dn. 10 VI 
1957 r. przyjęto wniosek o zaliczenie 
Brzostka do rzędu miasteczek z dniem 
1 I 1958 r. W uchwale uzasadniano, że 
miejscowość „ma rzeczywiście charak-
ter miasteczka i doskonałe warunki do 
dalszego rozwoju”, zaś „przywrócenie 
praw miejskich w Brzostku usunie 
poważne zaniedbania powstałe po roku 
1939 szczególnie na odcinku gospo-
darki komunalnej”. Wypada dodać, że 
Prezydium PRN pozytywnie oceniło 
też analogiczne wnioski Kołaczyc i 
Żmigrodu Nowego. Negatywną opinię 
wydała jednak Komisja Wojewódzka. 
 Mimo to mieszkańcy nie rezygnowa-
li. W sierpniu 1959 r. radny Stanisław 
Łukowicz na sesji GRN stwierdził, że 
Brzostek niesłusznie został pozbawiony 
praw gminy jednostkowej o charakterze 
miejskim, należałoby się starać o przy-
wrócenie tych praw”. Starania te nie 
poszły całkiem na marne. W planach 
tworzonych w Prezydium PRN w Jaśle 
w latach siedemdziesiątych uwzględnia-
no właśnie Brzostek i Żmigród Nowy 
jako miasteczka zasługujące na „ak-
tywizację gospodarczą” i dzięki temu 
lokalizowano tu nowe zakłady i prowa-
dzono liczne inwestycje. Podkreślano 
też, że: Żmigród i Brzostek - ze względu 
na swoje położanie, oddalenie od miasta 
Jasła i innych ośrodków miejskich znaj-
dujących się na terytorium sąsiednich 
powiatów, wykształcone w przeszłości 
tradycje, są predestynowane do aktywi-
zacji i rozbudowy tak, by mogły się stać 
nie tylko ośrodkami gospodarczymi dla 
południowej i północnej części powiatu 
jasielskiego, ale należy widzieć ich roz-
wój jako w przyszłości organizmów miej-
skich ze wszystkimi funkcjami małego 
miasta (4–6 tys. mieszkańców) również 
w dziedzinie oświaty, kultury itp. 
 Czy plany te doczekają się kiedyś 
realizacji? 

Ks. Bogdan Stanaszek
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Uchwała nr III/57 z 2 II 1957
APRzOS, GRNB, sygn. 71, Uchwała Prezydium GRN nr III/57 z dn. 2 II 1957 r. 

Odpis

Uchwała nr III/57 z dn. 2 II 1957 r.
 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brzostku wykonując uchwałę nr I/3/57 Gromadzkiej Rady Narodowej w 
Brzostku z dnia 28 stycznia 1957 r. postanawia wystąpić z wnioskiem do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w 
Rzeszowie i do Rady Państwa w Warszawie o włączenie miejscowości Brzostek w powiecie Jasło jako miasteczka i przy-
wrócenie mu utraconych w r. 1933 praw miejskich1. 
Wniosek uzasadnia się: 
 Miejscowość Brzostek w powiecie jasielskim, województwa rzeszowskiego według posiadanych kronik istnieje od roku 
1105 jako wieś zwana w ówczesnych czasach Małym Brzostkiem. Następnie Mały Brzostek otrzymuje różne przywileje 
nadawane mu przez ówczesnych panujących w latach 1238, 1290, 1367; zaś w roku 1394 na mocy przywileju nadanego 
przez króla Władysława Jagiełłę2. Wieś Mały Brzostek została zamieniona na miasto Brzostek. Od tego czasu miasto Brzo-
stek rozwija się bardzo szybko. Kwitnie tu handel, zwłaszcza z sąsiednim krajem – Węgrami, rozwija się rękodzielnictwo 
i przemysł. 
 Od tego czasu Brzostek posiadał prawo miecza i podlegał bezpośrednio jurysdykcji królewskiej lub sądom wojewódz-
kim. Miasto Brzostek rozwijało się coraz świetniej, jednak później spustoszone przez najazdy tatarskie, a w roku 16583 
złupione i spalone przez księcia Siedmiogrodu – Rakoczego nie podniosło się już nigdy do dawnej świetności, gdyż wielu 
mieszkańców miasto na zawsze opuściło, rezygnując z odbudowy swych spalonych domów. 
 Miasto Brzostek utrzymało ustrój gminy miejskiej do roku 1933, w którym to czasie, w związku z częściową reorga-
nizacją samorządu terytorialnego przyjął ustrój gminy wiejskiej jednostkowej o uprawnieniach miejskich i taką gminą 
Brzostek pozostał aż do roku 1954, tj. do czasu wejścia w życie ustawy z dn. 25 września 1954 r. o reformie podziału 
administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych, kiedy to Brzostek został gromadą łącznie z sąsiednimi 
wsiami: Zawadką, Kamienicą Dolną, Nawisem Brzosteckim i Wolą Brzostecką. 
 Miejscowość Brzostek została w wysokim stopniu pokrzywdzona włączeniem jej w skład gromady. Mieszkańcy Brzostka 
z tego powodu wyrażali swoje niezadowolenie i protestowali na różnych zebraniach, a ostatnio na zebraniach w okresie 
kampanii wyborczej do Sejmu domagali się wydzielenia Brzostka z gromady i przywrócenia ustroju miejskiego. 
 Mieszkańcy Brzostka domagając się na ogólnych zebraniach swych praw miejskich postanowili wysłać w tej sprawie 
specjalną delegację do władz wojewódzkich i centralnych. 
 Pomimo zniszczeń w czasie I i II wojny światowej (pas frontowy i wysiedlenie) Brzostek nie zatracił charakteru miasta, 
gdyż ludność własnymi siłami odbudowała w dużej części zniszczenia wojenne, tak mienia prywatnego, jako też publicz-
nego. 
 Brzostek ma położenie centralne w północnej części powiatu Jasło i oddziałuje na okolice w dziedzinie gospodarczej, 
kulturalnej i oświatowej, i nawzajem życie gospodarcze, kulturalne i oświatowe okolicy koncentruje się właśnie w Brzost-
ku. 
 Miejscowość Brzostek liczy 649 ha powierzchni i 1025 mieszkańców, budynków mieszkalnych – 256, dróg i ulic 7 km, 
sieci elektrycznej – 7,5 km, sieci gazociągowej 700 m. W Brzostku znajduje się Gminna Spółdzielnia „SCh”, która pro-
wadzi w samym Brzostku 12 sklepów branżowych, punkt żywienia zbiorowego, rzeźnię, wytwórnię wód gazowych oraz 
punkt skupu zwierząt rzeźnych; posiada również wyposażony w maszyny punkt do czyszczenia nasion, punkt wypożyczania 
pralek elektrycznych, naczyń kuchennych itp. 
 Z przedsiębiorstw i zakładów przemysłowych znajdujących się w Brzostku wymienić należy: zakład mleczarski i ce-
gielnię, 2 młyny gospodarcze i tartak. 
 Z przedsiębiorstw rzemieślniczych należy wymienić: garncarstwo, stolarstwo i szewstwo prowadzone przez prywatnych 
przedsiębiorców obok istniejących spółdzielni: szewskiej i krawieckiej. 
 Na terenie Brzostka znajdują się następujące instytucje, zakłady użyteczności publicznej i urzędy: Szkoła Podstawo-
wa siedmioklasowa, Przedszkole Państwowe, Świetlica Gromadzka, Kino Stałe, Dom Kultury, Ośrodek Zdrowia, Izba 
Porodowa, Posterunek MO, Kasa Spółdzielcza, Urząd Stanu Cywilnego, Prezydium GRN, Kościół Parafialny i Urząd 
Parafialny; z dziedziny sportu – stadion sportowy i dobrze rozwinięty klub sportowy. 
 Brzostek po uzyskaniu praw miasta i utworzeniu gospodarki komunalnej osiągnąłby lepsze warunki rozwoju i po-
wstałyby możliwości rozbudowy drobnego przemysłu i rzemiosła, a to z uwagi na istniejące w samym Brzostku i okolicy 
złoża mineralne jak węgiel brunatny, wapień, gliny plastyczne, ruda żelazna, a prawdopodobnie i ropa naftowa (w Woli 
Brzosteckiej). 
 Wobec projektu budowy linii kolejowej Jasło – Dębica biegnącej przez Brzostek, stanie się on w przyszłości ważnym 
punktem komunikacyjnym i załadunkowym bogactw mineralnych i produktów rolnych. 
 Wobec powyższych danych stawianie miejscowości Brzostka w rzędzie wsi byłoby nieuzasadnione i dla miejscowej 
ludności wysoce krzywdzące, a zatym Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej wykonując żądanie miejscowej ludności i 
postanowienie Gromadzkiej Rady Narodowej stawia powtórnie4 wniosek o wyłączenie Brzostka z gromady i przywrócenie 
praw miejskich. 
Za wykonanie niniejszej ustawy, tj. przesłanie jej odpisów do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie oraz 
do Rady Państwa w Warszawie czyni się odpowiedzialnym Sekretarza Prezydium ob. Jana Trojana. 

1 Brzostek w 1934 r. stal się jednostkową gmina wiejską o charakterze miejskim, zachowując aż do 1954 r. prawo używania nazwy 
miasto i odrębność samorządową. 

2 Autorzy pisma przedstawiając przeszłość Brzostku oparli się na opracowaniu Mariana Mysłowskiego, Dzieje miasta Brzostku od 
czasów najdawniejszych aż do roku 1870, Jasło 1871. Faktycznie Brzostek otrzymał prawa miejskie w 1367 r. od opata tynieckiego 
Jana. Lokacja z 1394 r. dotyczyła Małego Brzostku i miała charakter konkurencyjny wobec miasta opackiego. 

3 Najazd Rakoczego i spalenie miasta miało miejsce w 1657 r. Autorzy wniosku podają błędną datę w ślad za cytowanym w poprzed-
nim przypisie opracowaniem. 

4 Wcześniej wielokrotnie Gminna Rada Narodowa Brzostek I protestowała przeciw planom likwidacji gminy jednostkowej. 
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Dnia 27-11-2006r. mija 29 rocznica 
śmierci ks. Karola Kawuli w parafii 

Siedliska Bogusz koło Dębicy. Jego 
duszpasterzowanie w tej parafii przy-
padło na bardzo trudne czasy, tj. lata 
1942-1977r. Pierwszy okres to okupacja 
niemiecka, a lata następne to czasy PRL-
u – walka z kościołem. 
 Urodził się w Zbylitowskiej Górze 
koło Tarnowa. Seminarium Duchowne 
ukończył w Tarnowie, gdzie przyjął 
święcenia kapłańskie w 1935r. Był jed-
nym z najzdolniejszych studentów na 
tym kursie, filozofem, lingwistą i histo-
rykiem. W najtrudniejszym czasie oka-
zał się dobrym dyplomatą, dzięki czemu 
uratował mieszkańców wsi Smarżowa 
przynależnej do parafii Siedliska Bo-
gusz od pacyfikacji 
w 1944r. 
 A było to tak: 
wiosną 1944r. lasy 
siedliskie zaroiły się 
od partyzantów AK. 
W powietrzu czuć 
było, że front ze 
wschodu zbliża się 
w ich kierunku. W 
czerwcu, nawet pies 
plebański „Burek” 
wył przeraźliwie no-
cami kierując swe 
nozdrza na wschód, 
bo węszył  krew 
obficie wylewaną 
nad brzegami Sanu. 
W połowie lipca, 
w czasie żniw żyt-
nich, ciągnęły drogą 
od Grudnej Górnej 
kolumny rozbitych 
armii niemieckich 
pod Tarnopolem i Lwowem, z minami 
zwyciężonych, brudnych i wystraszo-
nych żołnierzy. Rabowali co się dało, 
dla siebie i koni. Jako młody chłopak 
pamiętam, że przed moim domem, 
koło drogi, Niemcy ustawili 8 dział 
ciężkiego kalibru i posyłali śmiercio-
nośne pociski w stronę rosyjskiej linii 
frontowej w Wielopolu Skrzyńskim. 
Teatr wojny dla parafian Siedlisk zbliżał 
się nieuchronnie. Proboszcz siedliski, 
ks. Karol Kawula, liczył, że linia frontu 
przesunie się szybko na zachód i na-
dejdzie upragniona wolność. Niestety 
następujące wydarzenia zmieniły jego 
myślenie. Dnia 3 sierpnia 1944r. para-
fianie zobaczyli liczne, zwarte szeregi 
piechoty niemieckiej, ciężko uzbrojonej 
w „panzerfausty” maszerującej groźnie 
przez Siedliska w stronę Grudnej, bo 
w Wielopolu Skrzyńskim linia frontu 
zatrzymała się na dwa tygodnie. Za nimi 
ciągnęła „żarłoczna szarańcza” rabująca 
dla siebie i koni wszystko co się dało. 
Wreszcie ukazały się ciężkie czołgi 
pod którymi drżała po raz pierwszy 
siedliska ziemia. Wojska niemieckie 

szukały schronienia pod kościołem, 
gdzie maskowali swe czołgi i działa zie-
lonymi gałęziami. Wtedy i tu nastąpiła 
pierwsza ważna interwencja proboszcza, 
który dobrze znał język niemiecki, więc 
zwrócił uwagę dowódcy tej jednostki na 
niebezpieczeństwo zagrażające kościo-
łowi, budynkom parafialnym ze strony 
radzieckich samolotów patrolujących 
bezkarnie te tereny. Dowództwo po-
słuchało mądrej rady proboszcza i cały 
sprzęt wojskowy rozlokowało wzdłuż 
drogi pod rozłożystymi drzewami na 
różnych placach, chroniąc w ten sposób 
kościół siedliski od niechybnej katastro-
fy (w taki podobny sposób zniszczono 
wieżę kościoła w Przeczycy). To była 
pierwsza spełniona misja proboszcza. 

 Druga była o wiele trudniejsza, ale 
skuteczna i uratowała mieszkańców 
wsi Smarżowa od pacyfikacji. Wojsko 
niemieckie zakwaterowało się w Sied-
liskach w różnych domach, zwłaszcza 
w tych przydrożnych. Plebanię zajął 
komendant major Hunze ze swoim szta-
bem. Założono tam centralę telefoniczną 
do wszystkich dział polowych i obser-
watorów mających swe posterunki na 
wzgórzach i wysokich drzewach, z któ-
rych niejeden spadł, jak ugodzony celną 
kulą czujnego i sprytnego przeciwnika. 
Czuć było już w parafii zapach prochu 
i krwi. Tak pisze o tych wydarzeniach 
sam ksiądz proboszcz Karol Kawula, 
który był kapelanem AK ps. „Groźny”. 
(A. Stańko „Gdzie Karpat progi” War-
szawa 1984, str. 165)
 Przyczyna była następująca: dnia 9 
sierpnia 1944r. zabito paru żołnierzy 
niemieckich, którzy poszli na zwykłą 
rekwizycję masła, jaj, drobiu itp. do 
domów pod lasem smarżowskim. Do 
zamaskowanych, a przewiezionych 
tu przed plebanię zabitych żołnierzy 
niemieckich wezwał proboszcza ów 

berlińczyk major Hunze i z pianą na 
ustach, wywijając rewolwerem krzy-
czał: „wysyłam pluton egzekucyjny, 
cała wieś Smarżowa pójdzie z dymem, 
a jej ludność będzie rozstrzelana”. To nie 
były żarty, jak pisze ksiądz K. Kawula, 
więc obrona musiała być zdecydowana 
i to w stylu niemieckim, z katego-
rycznym wykluczeniem miejscowych 
mieszkańców od udziału w zabójstwie 
wspomnianych żołnierzy niemieckich. 
Ks. proboszcz przekonywał majora, że 
tu nie ma polskich partyzantów, nie ma 
także polskich komunistów, bo w innym 
wypadku nie zbudowali by takiego koś-
cioła. Tu są ludzie bardzo religijni i dla 
Niemców lojalni itp. to poskutkowało! 
A więc, kto to zrobił? – pytał berlińczyk. 

To uczynili Sowieci, 
którzy zamieszkują 
lasy smarżowskie, 
gdzie to się stało. 
Te lasy łączą się z 
lasami Kamienicy 
Górnej, a przez nią z 
Brzezinami, gdzie w 
tej chwili stoi front 
– tak ks. proboszcz 
wyjaśnia – miesiąc 
przed nadejściem 
frontu, sowiecka 
grupa żołnierzy za-
jęła ten kompleks la-
sów, którą nie potra-
fiło zlikwidować ani 
gestapo, ani policja. 
obrona się udała pod 
dwoma warunkami: 
a) ci zabici żołnierze 
będą pochowani na 
cmentarzu kościel-
nym, tuż koło ściany 

północnej, jako „bohaterowie frontowi”. 
(Grono tych żołnierzy ciągle się powięk-
szało. Kilku pochowano w Kamionkach 
siedliskich, innych wywieziono na 
cmentarz wojenny w Jodłowej).
b) ostrzec z ambony, że za jednego 
żołnierza niemieckiego zabitego przez 
ludność cywilną, stu mieszkańców bę-
dzie rozstrzelanych.
 Ks. Karol Kawula mógł targować 
się z Niemcami, bo znał dobrze język 
niemiecki, a Niemcy tych, którzy znali 
ich język szanowali. Ks. Kawula był 
dobrym dyplomatą i często nam, wte-
dy klerykom z parafii powtarzał takie 
zdanie: „Nie patrz na to co kto mówi, 
ale na to kto to mówi”. Dziś z pozycji 
czasu dobrze rozumiem, że warto się 
tym powiedzeniem kierować w życiu. 
 Przy tej okazji podam jeszcze jeden 
epizod z życia ks. Kawuli z okresu 
frontowych działań. Pewnego sierp-
niowego dnia Niemcy udali się do wsi 
Głobikówka, należącej także do parafii 
Siedliska Bogusz celem poszukiwania 
koni. Jednak ich nie znaleziono. Wte-
dy zirytowany major Hunze wzywa 

Wspomnienie o bohaterskim proboszczu ks. Karolu Kawuli

Na wycieczce w Krynicy. Od lewej: ks. Karol Kawula, E. Mysiak,  
ks. Józef Kuczek (fot. ze zbiorów Z. Wojnar)
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proboszcza i oświadcza mu: „Tam 
wszyscy są partyzantami. Ich domy są 
puste, mężczyźni i kobiety z dziećmi 
uciekli przed nimi z bydłem i końmi w 
las”. Krzyczy: „Muszę mieć wszystkie 
konie z Głobikówki” (bo z innych wsi 
już zabrał), i wydaje proboszczowi roz-
kaz towarzyszenia mu w zaplanowanej 
ekspedycji karnej jeszcze tego samego 
dnia o godzinie 16.00. Nie skutkowały 
tłumaczenia proboszcza, że mu abso-
lutnie nie wypada brać udziału w takiej 
akcji, że ma obowiązki w kościele, że 
ma jechać do chorego, że się źle czuje. 
O godzinie 16.00 podjeżdża pod ganek 
tankietka wojskowa po majora, który 
przypomina proboszczowi przedpołu-
dniowy rozkaz towarzyszenia mu w tej 
ekspedycji. Proboszcz chciał wpłynąć 
na uczucia majora i zapytał: 
- Czy ma pan dom, żonę, dzieci? Czy 
pan pragnie wrócić do domu? 
- Tak – odpowiada major.
Ks. proboszcz mówi dalej: 
- Jeżeli pójdziemy do Głobikówki w las 
za końmi, nie wrócimy żywi, bo droga 
prowadzi między dwoma wzgórzami 
pokrytymi lasami, w których według 
relacji miejscowej ludności buszują 
oddziały sowieckie, a życie jest warte 
więcej niż te konie.
Na takie słowa oczy majora stanęły 
słupem. Przeraził się, bo front nie był 
jeszcze ustabilizowany. Zrezygnował z 
tej wyprawy i uwolnił proboszcza z tej 
haniebnej misji. 
- Ale ja konie muszę stamtąd mieć, bo 
taki mam rozkaz! - stwierdził
Posłuchał rady proboszcza, wezwał soł-
tysa Głobikówki, Władysława Jałowca, 
i zobowiązał go pod karą śmierci, by 
dostarczył wszystkie konie i wozy z 
całej Głobikówki. Niestety, ani połowa 
gospodarzy nie przyprowadziła koni. 
Proboszcz wytłumaczył Niemcowi, że 
Głobikówka to mała wieś. Ten przyjął to 
do wiadomości. Przyprowadzone konie 
kazał wystrzelać, aby nie dostały się w 
ręce Sowietów.
 Do tego czasu proboszcz ratował pa-
rafian od śmierci, a w końcu sam musiał 
stanąć przed nią twarzą w twarz. Jednak 
wtedy z pomocą przyszło mu niebo i 
przeżył, bo Bóg tak chciał, aby jeszcze 
mógł służyć ludziom. 
 Tak wspomina koszmarną noc 23 
VIII 1944 r. sam ks. prob. Karol Kawu-
la:
„Około północy rozpoczęła się gwał-
towna strzelanina wokół kościoła w 
Siedliskach Bogusz. Szybka bieganina 
żołnierzy na plebani, trzaskanie drzwia-
mi. Nic innego jak sowiecka ofensywa 
– szeptają księża leżąc na podłodze 
w jednym, małym pokoiku plebani. 
Po paru minutach, wpadają żołnierze 
krzycząc: „Auf”, do leżącego księdza 
Krawczyka, który uszedł z Brzezin na 
czas frontu. Obaj księża udali się do 
sali po zachodniej stronie plebani, gdzie 
miał kwaterę nowy komendant wojenny 
ze swym sztabem. Pełno było w niej 

żołnierzy, którzy złowrogo patrzyli na 
księży i zeznawali, że strzały padły z 
kościoła, w którym światło zamigotało. 
Tłumaczenia księży nie odniosły żadne-
go skutku wobec nieprzyjaznej postawy 
żołnierzy. Sytuację pogorszył fakt, że 
na plebani nie było kluczy do kościoła, 
które tego dnia zatrzymał u siebie ksiądz 
wikariusz zamieszkały na wikarówce, 
gdyż był zaopatrzyć chorego. Komen-
dant dzwoni do generała tej dywizji, 
kwaterującego w Kamienicy Dolnej, 
referując mu krótko sprawę. Księża zo-
stali postawieni przed sąd polowy, jako 
podejrzani o przetrzymywanie partyzan-
tów w kościele. Major otrzymał jeszcze 
krótsze polecenie ze słuchawki, które 
słyszeli także księża: „Rozstrzelać”. 
Dalsze tłumaczenia księży nie miały 
sensu. Pada rozkaz: „Księża raus”. To 
jest znak, że są skazani na rozstrzelanie. 
Czterech żołnierzy z karabinami, grana-
tami wyprowadziło księży na zewnątrz 
plebani. Pisze ksiądz Kawula: „Serce 
podchodziło do gardła, myśl lotem bły-
skawicy rozświetla przeszłość, i stara się 
wydłużyć teraźniejszość, wzdryga się 
przed koszmarną przyszłością. Instynkt 
samozachowawczy pracuje na wysokich 
obrotach. Środki naturalne? Tak, tylko 
one i metafizyka, gdy kończy się doczes-
ność. Najpierw żal doskonały, niezrów-
nany przewodnik do wieczności. Potem 
strzelisty apel o pomoc: „Boże wejrzyj 
ku wspomożeniu memu...., do Zbawi-
ciela w Najświętszym Sakramencie, do 
Matki Bożej Siedliskiej, do patrona w 
sprawach beznadziejnych, do swego pa-
trona, do cudotwórcy świętego Antonie-
go”. Te myśli i modlitwy towarzyszyły 
księdzu prowadzonemu na rozstrzelanie. 
A noc była nadzwyczaj ciemna i mgli-
sta, że na dwa kroki nie było widać 
żadnych przedmiotów. Bliski front, 
oddalony o 5 km., groźnie pomrukiwał, 
a w powietrzu klekotały „Kukuruźniki”. 
W pobliżu kościoła, dalej było słychać 
awantury, krzyki, terkot karabinów, 
a kulki gwizdały nad głowami tak, 
że pluton egzekucyjny był w strachu, 
trzęsły się im ręce. Nadeszła okazja do 
ucieczki skazańców. Wykorzystali fakt, 
że noc była ciemna i dali szusa, jeden 
w prawo, drugi w lewo, w gęste zarośla 
krzaków koło plebani, które ciągnęły 
się aż do siedliskiego lasu. Gdy Niemcy 
się spostrzegli, że skazańców nie ma, 
rozpoczęli poszukiwania po piwnicy, 
strychu ale nie znaleźli. Ci w bieliźnie, 
okryci ciemną nocą, uciekli prosto w 
las i tam zaczęli w duchu i sercu śpie-
wać „Te Deum laudamus...”. Gościnę 
znaleźli w lesie na Hucie siedliskiej u 
Józefa Wadasa i Walentego Piekarczyka, 
w miejscach odgrodzonych od nieprzy-
jaciela potokami, lasami, bezdrożami. 
Tam spotkali „Międzynarodówkę” róż-
nych nacji. Najazd żołnierzy w dniu 23 
września, przeżyli razem z 28 osobami 
w dobrze zrobionym i zamaskowanym 
bunkrze. Potem uciekli pieszo z tego 
lasu przez zaminowaną Wisłokę, przez 

Lubczę, Zalasową-Szynwałd do Tarno-
wa. Tam ks. Karol Kawula zamieszkał 
w klasztorze u sióstr Sacre Coeur, jako 
kapelan. Po otrzymaniu wiadomości, 
że jest poszukiwany, uciekł nocą do ka-
tedry w Tarnowie. Tam również zjawia 
się gestapo i pytają o księdza Kawulę. 
Z pomocą księdza dr Karola Pękali, od 
którego otrzymuje cywilne ubranie i 
przy pomocy siostry Caritasu z ojcami 
Redemptorystami chroni się w Łomnicy. 
Tam również rozpoczyna się pacyfikacja 
terenu przygranicznego z Czechosłowa-
cją. Tu pomaga mu ks. Karol Szymaszka 
i przedostaje się do Czarnego Potoka, 
gdzie powstała „Rzeczpospolita Łącka”, 
niedostępna dla pacyfikacji niemieckiej. 
Tam znalazł gościnę u swego kolegi ks. 
prob. Franciszka Szwedo. Jako parobek 
do koni doczekał się 17 stycznia 1945r. 
momentu odejścia Niemców na zachód. 
Wrócił na swoją placówkę piechotą dnia 
9 lutego 1945r. i z radością stwierdził że 
zastał kościół w całości.

 Piszę o tym w 29 rocznicę śmierci 
bohaterskiego proboszcza, aby młode 
pokolenie chociaż trochę poznało hi-
storię „Małej Ojczyzny” swojej parafii 
i dzielnego ks. Karola Kawuli. 
 Nie było miejsca na dzielne poczyna-
nia proboszcza z komunistami w sprawie 
kaplicy i kościoła w Kamienicy Górnej. 
Pragnieniem jego był remont dachu na 
kościele i wieży, ale burzliwe czasy na 
to nie pozwoliły. Był mądry i gościnny. 
To on przyjął do siebie ks. Józefa Śmie-
tanę eks Saletyna, który w 1944r. udał 
się do lasu, by być kapelanem AK. To 
on przyjął na wikarówkę dr Franciszka 
Grochowiaka – powiatowego lekarza z 
Pilzna, podejrzanego o domieszkę krwi 
żydowskiej. To on w czasie okupacji 
zbudował małą wodną elektrownię 
na rzece koło kościoła, która stała się 
źródłem światła dla kościoła i budynków 
parafialnych. W roku 1976 ze względu 
na zły stan zdrowia zrezygnował z pro-
bostwa. Zmarł w 1977r.
 Przypominam o tym, aby mieszkań-
cy Smarżowej byli wdzięczni swemu 
proboszczowi za uratowane życie, bo 
być może niektórzy i tego nie wiedzą. 
To co nie potrafił uczynić ks. Kawula 
dla kościoła, to uczynił jego dzielny na-
stępca ks. kan. Jan Olchawski. Czterech 
poprzednich proboszczów nie potrafiło 
wyremontować generalnie dachu koś-
cioła, a ten, pełen zapału wykorzystał 
lepsze czasy i pokrył kościół blachą 
miedzianą, wyremontował także wieżę, 
wymalował kościół, odnowił, uporząd-
kował i ogrodził cmentarz i co więcej 
przyczynił się do utworzenia nowej 
parafii w Grudnej Górnej.
 Ks. Proboszcza Karola Kawulę nie-
chaj Bóg nagrodzi niebem, a jego na-
stępcę darzy zdrowiem i długim życiem 
za te prac, które wykonał. Tego życzy 
obu kapłanom rodak z Grudnej Górnej 
– ks. Władysław Piątek. 
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Z Brzostku rodem...
„…Ach wróci do lamusa, wróci na poddasze
Wydobyć z zapomnienia, ze stosu starzyzny
poczciwe słowo „prawość’ i „miłość ojczyzny”
pozostać w słowach dawnych, bo to słowa nasze…”

Antoni Słonimski „Lamus”

Grudzień miesiąc niezwykły dla nas Polaków. Miesiąc 
przełomu jesieni i początku zimy. Tegoroczne odejście 

jesieni jakby się zatrzymało. Ciepłe powietrze, lekkie wiatry, 
słonce przedziera się przez rzadkie chmury. Tylko gęste mgły 
ciągnące się nad Wisłoką przypominają, że to już szybkimi 
krokami nadchodzi zima.
 Długie wieczory zmu-
szają nas do refleksji i za-
dumy. Wieniec adwentowy 
położony na stole, a na nim 
płonąca świeczka wyzwala 
wspomnienia o ludziach i 
wydarzeniach ważkich dla 
nas. To już ćwierćwiecze 
polskiej solidarności, która 
otwarła dla nas Polaków 
zniewolonych komunizmem 
i wschodnimi układami nową 
epokę – która dziś procentu-
je wejściem Polski do Unii 
Europejskiej i do NATO. 
Wielu brzosteckich działa-
czy Solidarności działa do 
dziś – chociaż już pod inny-
mi barwami. Ja opowiem o 
zawadzkiej rodzinie, która z 
dziada pradziada służyła narodowi polskiemu, była przykła-
dem prawych obywateli naszej ojczyzny, to rodzina Zwięków 
mieszkających, przy szosie krajowej, w skromnym domu z 
zabudowaniami gospodarczymi, a przed domem widnieje 
kapliczka Matki Boskiej – patronki tej rodziny i tego domu.
 Dziadek rodziny Józef Zwięk urodzony 4.07.1898r. był 
synem Jana Zwięka i Katarzyny Klimek i mieszkał w tym 
samym miejscu gdzie mieszka obecnie wnuk Józef z rodziną. 
Jan Zwięk był strażnikiem wodnym i nadzorował odcinek 
Wisłoki oraz prowadził gospodarstwo rolne. Andrzej brat 
Józefa był oficerem Wojska Polskiego brał udział w I wojnie 
światowej i zginął w okolicach Gorlic, a jego nazwisko wid-
nieje na tablicy pamiątkowej wmurowanej w Szkole Podsta-
wowej – stary budynek – w Brzostku. Józef ukończył studia 

geodezyjne był in-
żynierem i po ojcu 
pełnił nadzór nad 
Wisłoką, zajmo-
wał się regulacją 
Wisłoki, budował 
ławy i umacniał 
brzegi, zatrudnia-
jąc miejscowych 
mężczyzn do tych 
prac. Inżynier Jó-
zef Zwięk był rów-
nież mierniczym 
gruntów rolnych, 
w międzywojniu 
pracował u rejen-
tów jasielskich 
panów Bie lec -
kiego i Kierpca 
oraz współpraco-
wał z inżynierem 
przysięgłym sądu 
jasielskiego z pa-
nem Langierem. 
Mierzył grunty, 

rysował mapki i przygotowywał mapki kupna i sprzedaży 
gruntów rolnych. Wyrysowywał i wydzielał parcele w Za-
wadce Brzosteckiej, Kamienicy Dolnej, Przeczycy, Jodłowej, 
Dzwonowej i Brzostku. Józef Zwięk ożenił się z Zofią z 
Berków z Kamienicy Dolnej i z tego małżeństwa  pozostało 
dwoje dzieci syn Józef i córka Monika.
 Zofia Zwiękowa parała się prowadzeniem ponad cztero-
hektarowego gospodarstwa, była silną, uparcie dążącą do celu 
kobietą. Józef ciągle przemierzał dziesiątki kilometrów po 
gruntach rolnych okolicznych gospodarzy, był z nimi ciągle 
w przyjaznych stosunkach, ale piesze wędrówki, mierzenie 
gruntów to uciążliwa praca, wieczorami zaś przygotowywał 
mapki, a niedogodności bytowe były wielkie – brak oświe-
tlenia elektrycznego – już dziś młode pokolenie nie wyobraża 
sobie czytania przy lampie nafto-
wej, nie mówiąc już o precyzyj-
nych pracach kreślarskich. Jednak 
dzięki ogromnej wytrwałości i 
hartowi ducha Józef Zwięk był 
zawołanym i dobrze znanym inży-
nierem mierniczym. Idyllę życia 
przerwała wojna. Ciężkie cielska 
lecące nad Wisłoką z ogromnym 
warkotem, penetrujące zarośla 
Wisłoki grupy żołnierzy niemiec-
kich, strzały, płacz kobiet i dzieci, 
ucieczka mężczyzn do lasów, bu-
dowanie schronów w piwnicach, 
pod stodołami – to były codzienne 
sceny z życia wojennego. Front 
przychodził coraz bliżej i wysiedlenie z Zawadki ludności 
cywilnej za Wisłokę stało się koniecznością życia. Szły piel-
grzymki ludzi z tobołkami na plecach, zabierając pierzynę, 
kilka niezbędnych ubrań, bochenki chleba, prowadząc ostatnią 
krowę, szli do dobrych ludzi za Wisłokę.
 Zwiękowie doszli do Szynalów za lasem w Przeczycy. 
Tam przeżyli 
okres wysie-
dlenia, trudny 
i przykry czas 
– mieszkali u 
bliskich lu-
dzi, ale tro-
ska o losy 
najbliższych 
i o dobytek 
zostawiony 
w  d o m a c h 
rodzinnych odbierała im sen z powiek. Powrót do domu w 
mroźny styczeń był przykry – dom Zwięka zniszczony, lecz 
nie zamieszkali w piwnicy, ale zaraz pracowite ręce Zofii 
Zwięk wzięły się za gospodarowanie i organizowanie robót 
przy naprawie domu. Inżynier Józef miał pełne ręce roboty, a 
to przy mierzeniu gruntów żydowskich, przy parcelacji mająt-
ków ziemskich, czy też zwyczajnych podziałach rodzinnych 
zagonów i wyrysowywaniu małych pólek gospodarczych 
nowych właścicieli. Życie powojenne ciężkie, trzeba było 
sprostać obowiązkowym dostawom rolnym, odbudowie czy 
budowie nowych zabudowań gospodarczych, nauczyć się 
nowych zasad uprawy pól, a w Zawadce Brzosteckiej na dużą 
skalę rozwinęła się uprawa buraków cukrowych – i w tej akcji 
pracowicie uczestniczyła Zofia Zwięk. Prowadziła wzorowe 
gospodarstwo rolne, hodowała krowy, drób, trzodę chlewną, 
jak również uprawiała potrzebne warzywa, opiekowała się 
sadem oraz pielęgnowała niezwykłe polskie kwiaty ogrodo-
we: malwy, róże, narcyze, dalie, astry i inne, w oknach stały 
doniczki z pelargoniami, krakowiakami oraz wijącymi się 
bluszczami. 
 Obecnie całą gospodarkę prowadzi syn Józef urodzony 
w 1950r. po ukończeniu podstawówki rozpoczął naukę w 
Zespole Szkół Mechanicznych w Dębicy. Tam też ukończył 
szkołę zawodową o kierunku ślusarz-mechanik. Chciał szybko 
usamodzielnić się, dlatego też pojechał do pracy na Śląsk. Zna Józef Zwięk przy mierzeniu gruntów

Józef Zwięk - ojciec

Józef Zwięk - syn
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pracę pod ziemią w kopalni, gdzie pracował jako ślusarz-me-
chanik przy usuwaniu awarii. Ale niedługo wrócił do domu, 
aby pomóc owdowiałej matce w prowadzeniu gospodarstwa 
rolnego. Podjął pracę w Spółdzielni Usługowo Wytwórczej 
też na stanowisku spawacza, a po trzech latach dostał pracę 
w Zakładach Tworzyw Sztucznych Gamrat Erg Jasło, gdzie 
pracował na stanowisku mechanika utrzymującego ruch. 
Tam też od sierpnia 1980 r. należał do Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowego Solidarność legitymującego 
się nr 13978 podpisanym przez przewodniczącego Rady 
Zakładowej Andrzeja Kuliga. Tam też żywo uczestniczył w 
życiu organizacji, wspierał wszystkie postulaty załogi, był 
przewodniczącym Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” 
i dbał o sprawiedliwy rozdział funduszu zakładowego. Żywo 
interesował się życiem załogi i ich rodzin. Obecnie jest na 
emeryturze. Pracował społecznie w Radzie Parafialnej oraz 
przy remoncie starej plebanii, obecnie budynku do zajęć 
Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 Serdecznie wspomina współpracę z Kazimierzem Dubasem 
i Stanisławem Galonem, działaczami Solidarności jasielskiej. 
Jest życzliwym i chętnie niosącym pomoc potrzebującym. Ma 
własne narzędzia rolnicze i razem z żoną Zofią z Sieradzkich 
z Brzostku prowadzą gospodarstwo rolne. Wychowali trójkę 
dzieci – Agnieszkę, Mateusza i Karola. Józef szuka grosza na 
przetrwanie, bo wiem, że ze skromnej emerytury utrzymuje 
żonę. Zofia hoduje stadko kaczek, kur, trzodę i krowę, a Józef 
ma hodowlę nowozelandzkich królików, bardzo dobra hodow-
la, ale trzeba bardzo wnikliwie pilnować, aby nie wdarł się 
jakiś wirus do klatek – jednak lata praktyki dają dobre rezul-
taty. Synowie Karol i Mateusz mieszkają razem z rodzicami, a 
pracują w firmie budowlanej u Bogdana Kordka w Przeczycy 
– są z tej pracy zadowoleni, bo pracodawca jest rzetelnym 
biznesmenem. Córka Agnieszka wyszła za mąż za Eugeniu-
sza Surdela i mieszkają z dwiema córkami, Olą i Kasią, w 
górach zawadzkich w domach po Doboszach. Odziedziczyli 
pięciohektarowe gospodarstwo z zabudowaniami za opiekę 
nad samotnymi Doboszami – opiekowali się bardzo cierpli-
wie i szlachetnie, ale też i niezłą schedę odziedziczyli. Są 
doskonałym przykładem, jak młodzi powinni się opiekować 
starszym pokoleniem. Pewnie ten przykład wynieśli z domu 
rodzinnego, bowiem u Zwięka Józefa jest dom trzypokole-

niowy: babcia 
Zofia, Józef i 
Zofia rodzice 
oraz Karol  i 
Mateusz wnu-
kowie. Żyją w 
wielkiej miło-
ści, razem spo-
żywają wspólne 
posiłki, babcia 
doradza, wnuki 
wsłuchują się w 
głos szlachet-
nej babci i w 
harmonii płyną 
dni, miesiące i 
lata. 
 L o s y  c ó r k i 
Zofii i Józefa 
Zwięków są 
ciekawe i bar-
dzo niezwykłe. 
Monika w szko-
le była pełną 
temperamentu 
dziewczynką. 
Pamiętam ją 
dobrze – byłam 

wychowawczynią – było jej wszędzie pełno. Dobrze się uczy-
ła, dźwięcznym głosikiem recytowała i śpiewała pieśni. Po 
skończeniu szkoły podstawowej rozpoczęła naukę w Liceum 
Ogólnokształcącym w Jodłowej. Chodząc z Zawadki Brzostec-

kiej do Jodłowej przechodziła koło Sanktuarium Maryjnego w 
Przeczycy oraz koło sióstr służebniczek, które tam mieszkały 
i tak rodziło się powołanie do zakonu. W domu matka prowa-
dziła wzorowy dom rodzinny pełen pracy, ale też i miłości. Z 
dwójką małych 
dzieci – 1963r. 
zmarł mąż Jó-
zef, zasiadała do 
wspólnych wie-
czerzy, obiadów 
świątecznych, 
uczyła pacierza, 
adoracji krzyża, 
odmawiania ró-
żańca – prowa-
dziła na Msze 
św. do Maryi w 
Przeczycy, ado-
rowała i uczyła 
bogobojnego 
życia – pewnie 
robiła to znako-
micie. Monika 
po zdaniu matu-
ry udała się do 
Krosna na ulicę 
Łukaszewicza 
i tam wstąpiła 
do Klaweria-
nek. Po ślubach 
zakonnych w 
Zgromadzeniu Sióstr Klawerianek w Rzymie studiowała 
sześć lat na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim poczym 
wyjechała z posługą misyjną do Kanady. Następnie decyzją 
matki generalnej przeniesiona do USA i ST. Paul, gdzie 
pracuje po dziś dzień. Tam też obchodziła 25 – lecie swoich 
ślubów zakonnych i tak wspomina o sobie w czasopiśmie 
„Echo z Afryki i innych kontynentów” nr 6 czerwiec 2006.
Odpowiedź na miłość
W dniu, w którym wraz z całą wspólnotą w St. Paul (USA) 
celebrowałam 25. rocznicę moich ślubów zakonnych, bliska 
mi osoba zachęciła mnie do podzielenia się refleksjami na 
temat mojego powołania.
 Mieszkam z mamą i bratem (mój ojciec zmarł, gdy miałam 
sześć lat) w malowniczo położonym domu na wsi, w pobliżu 
rzeki i lasu. Zimą jeździliśmy na nartach, a latem pływaliśmy, 
łowiliśmy ryby, jeździliśmy na wycieczki rowerowe. Bardzo 
lubiłam siedzieć nad brzegiem rzeki i przyglądać się zacho-
dowi słońca, słuchać śpiewu ptaków i szumu liści. Pomimo 
otaczającego mnie piękna przyrody w moim sercu ciągle 
gościł niedosyt. Wielokrotnie, przyglądając się zachodowi 
słońca, odczuwałam wielką samotność i pragnienie czegoś 
więcej. Patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, wydaje mi się 
że już wtedy słyszałam zaproszenie Boga: „Jesteś wybrana, 
wybrałem Cię sobie”. 
 Bardzo lubiłam głos dzwonów kościelnych wzywających 
do modlitwy… Dzięki mojej mamie nauczyłam się pacierza, 
adoracji Najświętszego Sakramentu oraz modlitwy różańco-
wej. Osobami, które wywarły na mnie w dzieciństwie najwięk-
szy wpływ były trzy siostry służebniczki, które pracowały w 
naszej parafii. Pewnego razu zaprosiły młodzież do swojego 
domu. Zobaczyłam, że były bardzo ubogie. Zafascynowała 
mnie ich pobożność, spokój, wewnętrzna radość i dobroć. 
Często myślałam o ich życiu i o tym, że któregoś dnia zostanę 
siostrą zakonną. Chciałam nosić taki piękny habit i welon jak 
one.
 W wieku młodzieńczym miałam wielu przyjaciół i zastana-
wiałam się, czy założenie rodziny nie byłoby właściwym wy-
borem na przyszłość. Jednak samotność, jakiej doznawałam, 
ciągle mi towarzyszyła, mimo że prowadziłam jednocześnie 
normalne i aktywne Zycie towarzyskie. Nie potrafiłam odna-
leźć sensu w tym, czym wypełnione było moje życie. Osią-
gnięcia dawały mi tylko chwilową satysfakcję i nie potrafiły 

Zofia Zwięk z dziećmi: Karolem, Mate-
uszem i Agnieszką

Wnuczki Ola i Kasia
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Udar mózgu

Do udaru może dojść w każdym 
wieku choć częściej dotyka lu-

dzi starszych. Jest to nagle występujące 
uszkodzenie mózgu w postaci niedo-
władu, utraty zdolności rozumienia, 
niedoczulicy wywołane zaburzeniem 
krążenia krwi w mózgu. Na skutek 
rozwijającej się w naczyniach krwio-
nośnych miażdżycy, do mózgu dociera 
za mało tlenu i krwi. Niestety, może 
zdarzyć się to nawet u czterdziesto-
latków. Dochodzi do zakłócenia pracy 
mózgu, pojawiają się dolegliwości w 
postaci słabej koncentracji i problemy 
z pamięcią. Wielu mylnie tłumaczy to 
zmęczeniem lub stresem. Jeżeli jednak 
pojawiają się zaburzenia czucia, mowy, 
drętwienie, mrowienie twarzy, zawroty 
głowy, podwójne widzenie, potrakto-
wać należy to bardzo poważnie. Takich 
przejściowych niedokrwień niektórzy 
doznają nawet kilkakrotnie, często ba-
gatelizując je, gdyż dość szybko mijają. 
Stanowi to jednak bardzo poważny syg-
nał ostrzegawczy przed pełnym udarem 
mogącym prowadzić do trwałego kale-
ctwa, jeżeli nie zgłosimy się w porę do 
lekarza. Około 80% wszystkich udarów 
to udary niedokrwienne. Przyczyną 

jest zwężenie lub zamknięcie światła 
naczynia doprowadzającego krew do 
mózgu. Powodem może być zakrzep 
lub zator. Im dłużej to trwa tym większe 
fragmenty mózgu ulegają uszkodzeniu. 
Przy nawet najmniejszym podejrzeniu 
o wystąpieniu udaru, należy wezwać 
pogotowie. Warto, by chory od razu 
trafił na specjalistyczny oddział neuro-
logiczny.
 Objawy ostrzegawcze towarzyszące 
udarowi:
- utrata kontroli nad połową swojego 

ciała (przeciwną do półkuli mózgu w 
której doszło do udaru),

- w bezwładnej ręce lub nodze brak jest 
czucia (bólu, zimna, ciepła, dotyku),

- obniżenie kącika ust po sparaliżowanej 
stronie ciała,

- problemy z mową (czasem chory rozu-
mie, ale nie może się wysłowić),

- zaburzenie widzenia (podwójne wi-
dzenie).

 Poważniejsze i bardziej gwałtowne 
ale rzadsze są udary krwotoczne. Jest 
to wylew krwi do mózgu. Przyczyną 
jest pęknięcie naczynka krwionośnego 
w mózgu co może być skutkiem miaż-
dżycy, wieloletniego nadciśnienia lub 
pęknięcia tętniaka. Objawy to nagła 
utrata przytomności a u przytomnych 
bardzo silny ból głowy, nudności lub 
wymioty. Do niedawna uważano, że 
udar jest czymś nieprzewidywalnym, 
któremu nie można zapobiec. Dziś już 
dobrze wiadomo, kto może być zagro-
żony i jak zredukować ryzyko do mi-
nimum. Głównymi czynnikami ryzyka 
wystąpienia udaru są:

- wysoki cholesterol i trójglicerydy,
- nadciśnienie – zwłaszcza nieleczone, 

cukrzyca, choroby serca,
- palenie papierosów, spożywanie al-

koholu,
- otyłość, brak aktywności fizycznej, 

dieta bogata w tłuszcze.
 Jeżeli dojdzie do udaru, objawy 
w wielu przypadkach mają charakter 
przejściowy i cofają się w różnym czasie 
– po kilku tygodniach lub miesiącach. 
Leczenie polega m.in. na zapobieganiu 
powikłaniom i ich leczeniu (są to niewy-
dolność krążenia, obrzęk mózgu, zapa-
lenie płuc) oraz stosowaniu profilaktyki 
wystąpienia ponownego udaru. Lekiem 
stosowanym w profilaktyce jest kwas 
acetylosalicylowy ograniczający ryzyko 
tworzenia zakrzepów i wystąpienia ko-
lejnego niedokrwienia. Nie zawsze cał-
kowicie ustępują objawy neurologiczne, 
potrzebna jest długotrwała rehabilitacja 
szpitalna, potem sanatoryjna a także 
przyjmowanie odpowiednich leków. 
Wymaga to wielkiej siły woli, wytrwa-
łości i wiary w odzyskanie sprawności i 
samodzielności. Pamiętajmy, by obser-
wować swój organizm, nie lekceważyć 
sygnałów ostrzegawczych i poważnie 
podchodzić do wszelkich objawów 
opisanych wyżej i zapobiegać im przez 
opiekę specjalistyczną. 
 Dużo zdrowia!

K. Godawska
Apteka „VITA” informuje, że od 
grudnia 2006 jest przeniesiona na ulicę 
Szkolną 5 (naprzeciwko Banku).
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kącik  
zdrowia  
apteki „VITA”

wypełnić pustki 
w moim sercu: 
wszystko kie-
dyś się skończy 
i co potem?... 
Dźwięk dzwo-
nów pogłębiał 
tylko moją tę-
sknotę. Wydaje 
mi się teraz, że 
był to czas, kie-
dy Pan szukał 
mnie na mo-
ich ścieżkach i 
czekał na moją 
odpowiedź.
 Powiedziałam 
mamie o moim 
wyborze drogi 
życia zakonne-
go, ale nie przy-
jęła tej decyzji z 
zadowoleniem. 
Tak więc uda-
łam się do księ-
dza katechety , 
aby poprosić o 

radę i informacje na temat zgromadzeń zakonnych. Zapytał 
mnie: „Dlaczego chcesz wstąpić do zakonu?”. –„Pragnę słu-
żyć Bogu i biednym” - odpowiedziałam. Jego reakcja była 
dla mnie kompletnym zaskoczeniem: „Monika, nie masz 
powołania do życia zakonnego. Nie jesteś pobożna, a życie 

zakonne jest ciężkie i wymaga wielu ofiar”. Serce we mnie 
zamarło, nie mogłam skupić się na dalszym ciągu rozmowy. 
Moją uwagę zwróciły jednak wolno wypowiadane słowa: 
„Może mogłabyś zostać zakonnicą…, ale widzę cię tylko w 
roli misjonarki”. Wyjaśnił mi, jak wielkie są potrzeby na polu 
ewangelizacji i na czym polega praca misjonarzy. Swoimi 
słowami otworzył mi oczy na świat misji i na wielką potrze-
bę krzewienia wiary. Ksiądz znalazł dla mnie adresy dwóch 
zgromadzeń misyjnych. Zgromadzenie Sióstr Misjonarek 
św. Piotra Klawera znajdowało się 50 km od mojego domu 
rodzinnego i tam się udałam.
 Podczas pierwszej wizyty mistrzyni nowicjuszek opowia-
dała mi o życiu sióstr i również z zainteresowaniem słuchała 
tego, co jej mówiłam o sobie. Wręczyła mi lekturę do prze-
czytania o bł. Marii Teresie Ledóchowskiej, założycielce 
zgromadzenia. Podczas kolejnej wizyty, po raz pierwszy w 
moim życiu, miałam okazję widzieć wspólnotę sióstr wraz z 
nowicjuszkami i postulantkami zatopioną w modlitwie dzięk-
czynnej po Komunii św. Widok ten wywarł na mnie głębokie 
wrażenie. Odczułam w sercu, że tu jest moje miejsce, którego 
tak długo poszukiwałam.
 Dziś muszę powiedzieć, że ciągle rośnie we mnie miłość 
do skarbu, który powierzył mi Bóg.

s. Monika Zwięk, klawerianka
 I tak losy rodziny Zwięków kołem się toczą i wpisują się 
w historię ziemi brzosteckiej. Mamy szczęście, że są wśród 
nas tacy skromni i szlachetni, pracowici i prawi, miłujący 
rodzinę i ojczyznę, godzący się z Wolą Boską. Dobrze, że są 
wśród nas.

Zuzanna Rogala

S. Monika Zwięk, klawerianka
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Hrabiowskie 
zapiski
Na poważnych badaczach ta 

książeczka nie robi znaczenia 
– oni bowiem wciąż przyznają rację 
Wojciechowi Manieckiemu, zarządcy 
Zakładu Narodowego im. Ossoliń-
skich we Lwowie, który doprowa-
dziwszy do jej reedycji uznał za sto-
sowne zaznaczyć we wstępie, iż „(...) 
ze stanowiska naukowego, pozostawia 
wiele do życzenia, i w naszych czasach 
jest prawie zupełnie bez użytku”. Ale co 
bywa wskazane poważnym badaczom 
nie jest wcale obowiązkowe dla nas, 
maluczkich, i dlatego o pracy zaty-
tułowanej „Geografia albo dokładne 
opisanie Królestw Galicji i Lodome-
rii” nie powinniśmy zapominać.
 Książeczka ta, wydana 220 lat temu w 
przemyskiej drukarni bez nazwiska au-
tora, wznowiona staraniem Manieckiego 
w 1848 roku, jest bowiem – co też łaska-
wie stwierdził ów zarządca Ossolineum 
– „(...) dokumentem historycznym z 
ostatnich dziesiątek lat XVIII wieku”. 
Dodać od razu trzeba – dokumentem 
nierównym wprawdzie i niejednolitym, 
ale przecież ciekawym.
 Jego autor, Ewaryst Andrzej Kuro-
patnicki, właściciel nieodległego od 
Brzostku Tarnowca koło Jasła, kształ-
cony na akademiach w Krakowie i 

Zamościu arystokrata, w niepodległej 
Rzeczpospolitej kasztelan buski, bełski 
i gorlicki, kawaler orderów Orła Białego 
i Świętego Stanisława, po rozbiorach zaś 
austriacki graf, skwapliwie zabiegający 
na dworze w Wiedniu o cesarskie odzna-
czenia, stworzył bowiem coś w rodzaju 
czymś w rodzaju kompendium wiedzy 
o strukturze administracyjnej oraz waż-
niejszych miejscowościach nowej części 
cesarstwa – Galicji i Lodomerii. A że 
opisy – czynione niejako z natury – robił 
tuż po utracie przez Polskę niepodległo-
ści, na czoło w notatkach, poświęconych 
poszczególnym zakątkom, wybijają się 
sprawy ze sfery mu najbliższej, arysto-
kratycznej.
 Kuropatnicki, choć śmiało można 
było go nazywać intelektualistą – pisał 
wiersze, opowiadania, prowadził kroni-
ki, zgromadził piękny księgozbiór – nie 
pozostawił bogatego dorobku. Poza 
„Geografią”, wydaną pod jego nazwi-
skiem pośmiertnie, opublikował jeszcze 
tylko „Wiadomość o klejnocie oraz her-
bach szlacheckich w Koronie Polskiej i 
Wielkim Księstwie Litewskim”.
 W „Geografii” nie znalazło się 
zbyt wiele wiadomości o Brzostku i 
jego okolicach. Zresztą – w owych 
czasach dzisiejsza gmina rozdzielona 
była pomiędzy dwa cyrkuły: zachodnia 
część, z Przeczycą, leżała w cyrkule 
tarnowskim, wschodnia, z Brzostkiem 
– w dukielskim. Co więc tarnowiecki 
graf uznał za stosowne zapisać o tych 

miejscowościach?
 „Przerzyca. W mizernym kościele, 
cudowny obraz Matki Boskiej słynie.
Brzostek. Klasztoru tynieckiego miasto, 
w jego gruntach mają się znajdować 
minery srebrne.
 Klecie. Wieś domu Rychterów; 
fabryką gontów, wybornym gruntem 
znamienitą. Ztąd dopiero z Wisłoki iść 
mogą szkuty i dubasy próżne, które tu 
przed lat kilkunastą budowane z obfitych 
lasów”.
 Interesująco brzmi ogólny opis walo-
rów cyrkułu dukielskiego, pomieszczo-
ny pod tytulikiem „Obfituje ten cyrkuł”: 
„w zboża podostatek, w ryby z stawów 
nie wielkich ale gęstych i rzek, w kamień 
wapienny, ciosowy, posadzkowy łupny 
i do muru, w margiel, w gips, w węgle 
ziemne, lasy, zwierze drobne, ptactwo 
dzikie, stawowe, w modrzewy i śliwy. 
Potaż tu palono w lasach szymborskich, 
bieckich. Droga idzie jedna murowana 
przez ten cyrkuł od Węgier ku Lwowu, 
druga zaczęta dopiero od Rogów ku 
Lisku”.
 A jeśli komuś te hrabiowskie uwagi 
wydadzą się skąpe i niewiele mówiące 
– zawsze powinien pamiętać o słowach 
imć Manieckiego: że jest to jednak „do-
kument historyczny z ostatnich dziesią-
tek lat XVIII wieku.” Oraz że – było nie 
było... – to pierwsza wydana drukiem 
w Galicji i Lodomerii wiadomość o 
Brzostku i jego okolicach.

(wald)

Rodzaj Podatku
Stawki Mini 
stra Finan. 
na 2007 r.

Stawki 
obowiązują 
ce w 2006 r.

Przyjęte 
stawki 

na 2007 r.
Podatek od nieruchomości
1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha 
powierzchni

c) pozostałych od 1 m2 powierzchni
2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 

lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej
e) pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej

3. Od budowli – 2% ich wartości

0,69

3,65

0,34

0,57
18,60

8,66

3,75

6,23
2% wartości

0,40

3,61

0,20

0,27
12,50

5,00

3,71

2,85
2% wartości

0,40

3,65

0,20

0,27
12,50

5,00

3,75

2,85
2% wartości

Podatek rolny od 1 ha powierzchni 88,80 69,70 70,00
Podatek od posiadania psów 53,69 29,00 29,00
Opłata stała w przedszkolach
a) za jeden posiłek dziennie
b) za dwa lub więcej posiłków dziennie

17,00
28,00

17,00
28,00

Opłata administracyjna
a) za wydanie wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego 
b) za wydanie wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego

206,34 25,00
25,00

25,00
25,00

Dzienne stawki opłaty targowej na targowiskach 
a) przy sprzedaży towarów z samochodów ciężarowych (platformy, ciągnika lub przyczepy)
b) przy sprzedaży towarów z samochodów osobowych
c) przy sprzedaży towarów z ręki, koszów, stoisk, wozów konnych i innych

do 618,33
25,00
17,00
10,00

25,00
17,00
10,00

STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W GMINIE BRZOSTEK NA 2007 ROK
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Święto ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzy-
szenie Bibliotekarstwa Szkolnego (The International 

Association of School Librarianship) w tym roku przypada  
23 października. Jego celem było  zwrócenie uwagi na to, 
jak ważny udział w edukacji mają biblioteki szkolne. Hasło 
tegorocznych obchodów to: „Czytać. Wiedzieć. Robić.”. Pod-
kreśla ono związek między czytaniem, zdobywaniem wiedzy 
i wykorzystywaniem jej w praktyce – niezbędna jest do tego 
dobrze wyposażona biblioteka szkolna.
Nasza biblioteka już po raz trzeci angażuje się w organizację 
święta.
 Tydzień wcześniej do wspólnego świętowania zapraszały 
Anna Płaziak i Katarzyna Strojek z Kawiarenki Literackiej 
przedstawiając poszczególnym klasom program obchodów 
tego święta. Uwagę przyciągały kolorowe plakaty informujące 
szczegółowo o naszym przedsięwzięciu, które były umiesz-
czone za zewnątrz biblioteki i na tablicy informacyjnej dla 
uczniów. 23 i 24 października na długiej przerwie Katarzyna 
Staniszewska i Ewelina Sokołowska z Kawiarenki Literackiej 
zaprosiły Dyrekcję szkoły, nauczycieli, administrację i ucz-
niów, wręczając własnoręcznie wykonane ulotki.
 I tak 25 października już od rana można było zauważyć 
zainteresowanie świętem ze strony uczniów. A zaczęło się 
wypożyczaniem książek, bo w tym dniu czytelnik z każdą 
wypożyczoną książką otrzymywał … cukierka.

 Dużym powodzeniem cieszyły się książki zgromadzone na 
wystawie „Najstarsze woluminy naszej biblioteki”. Ucznio-
wie z zainteresowaniem szukali stopki redakcyjnej a w niej 
roku wydania. Najstarsza książka pochodziła z roku 1950, 
wydana przez Wydawnictwo Książka i Wiedza – „Szczegó-
łowa uprawa roślin.”
 Obok na bordowym płótnie umieściłyśmy aforyzmy, złote 
myśli poetów, pisarzy, wielkich ludzi dotyczących czytania 
pt. ”Myślę, więc czytam…”

 Na trzeciej lekcji miał miejsce konkurs „Jak szybko czy-
tasz?” Prowadzący Kamil Machura z Kawiarenki Literackiej 
stoperem mierzył czas przeczytania tekstu ze zrozumieniem 

składającego się ze 151 słów. Spośród sześcioosobowej grupy 
to on okazał się zwycięzcą (czas 0,35min), a czas mierzyła 
mu jego wychowawczyni Małgorzata Augustyn. W nagrodę 
otrzymał słodki upominek. Brawo!!! Na kolejnych pozycjach 
uplasowali się: Sypień A.- kl.II lo
ks. Zagórski St, Urban B.- kl.II lo, Sypień A.- kl. II lo, Wo-
łowiec R.- kl. I ta, Raś K. – kl.I zk, Dziadura K.- kl. I zk. 
Gratulujemy!

 Na długiej przerwie Kasia i Ewelina w odświętnych stro-
jach otworzyły Wielki Kiermasz Książki Bibliotecznej!!! 
Stare książki beletrystyczne, podręczniki i inne sprzedawały 
za przysłowiowy grosz. 

 Wzrok zwiedzających przyciągała również wystawa 
„Debiuty Literackie naszych uczniów”. Przed wyśmienitą 
publicznością kl. II lo z ks. Zagórskim St. i kl. I zk z wycho-
wawczynią E. Czyrnią w kameralnym gronie własną poezję 
zaprezentowali Łukasz Łupiński z kl. III lo, Katarzyna Strojek 
z kl. II lo, za nieobecnych Karolinę Raś, Dziedzic Małgorzatę 
i Michała Kudronia z kl. I zk ich poezję odczytała koleżanka 
z klasy. Następnie odpowiadali na pytania co było przyczyną, 
co skłoniło ich do pisania wierszy. Łukasz na to pytanie od-

Jak obchodzono Międzynarodowy Dzień Bibliotek 
Szkolnych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku
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powiedział następująco: Zawsze jest przyczyna i jest skutek. 
Była przyczyna (ocena z języka polskiego) - był skutek!!! 
Koledzy nagrodzili go gromkimi brawami.

 Na ogłoszony wcześniej konkurs - hasło reklamujące 
czytanie odpowiedziało siedem klas przynosząc do 20 X 
swoje prace wykonane na arkuszu A4 dowolną techniką. 
Jury, w skład, którego weszli nauczyciele: Maria Stęga, Anna 
Rycharska i Marian Pasisz przyznali:
I miejsce kl. I zk za hasło „Czytajcie a znajdziecie się”

SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE
Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Brzostku prowadzi sprzedaż szczepionki przeciw 
grypie:
VAXIGRIP w cenie 26,00 zł za szt.
Cena obejmuje koszt szczepionki i wykonanie szcze-
pienia.
W przypadku posiadania przez pacjenta szczepionki 
zakupionej poza Ośrodkiem Zdrowia będzie pobierana 
opłata za wykonanie szczepienia w wysokości 4,00 zł.

II miejsce kl. IV tm za hasło „Otwórz książkę i zobacz w niej 
swoje wnętrze”
III miejsce kl.I tż za hasło „W książce Twoja siła jest więc ją 
czytaj jeśli chcesz”
Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni słodkimi 
upominkami.

 Organizatorzy przedsięwzięcia, nauczyciele bibliotekarze: 
Teresa Młyniec i Danuta Wójcik.

Teresa Młyniec, Danuta Wójcik
Biblioteka szkolna ZS im. Jana Pawła II w Brzostku

www.zsbiblio.glt.pl

PROFILAKTYKA  
CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

Zapraszamy pacjentów w wieku 35 – 55 lat, u których 
nie rozpoznano chorób układu krążenia, na bezpłatne ba-
dania biochemiczne krwi (stężenie we krwi cholesterolu 
całkowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, trój-
glicerydów i poziomu cukru na czczo), pomiar ciśnienia 
tętniczego krwi, określenie BMI, badanie EKG.

Zainteresowanych pacjentów prosimy o zgłaszanie się 
od poniedziałku do piątku do lekarzy:
Ośrodka Zdrowia w Brzostku w godz.  8:00 – 16:00
Ośrodka Zdrowia w Smarżowej w godz.  8:00 – 12:00
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PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI MACICY
Ośrodek Zdrowia w Brzostku zaprasza wszystkie kobiety 
w wieku od 25 do 59 lat na bezpłatne badania cytolo-
giczne, które będą przeprowadzone w każdy:
wtorek  w godz. 14:00 – 16:00
czwartek w godz. 8:00 – 10:00
Badanie można przeprowadzić raz na 3 lata.
Zainteresowane pacjentki prosimy o zgłaszanie się do 
Gabinetu Poradni „K”

90 rocznica śmierci Henryka 
Sienkiewicza w bibliotece 
szkolnej Zespołu Szkół  
im. Jana Pawła II w Brzostku
Na 15 listopada br. przypadła 90 rocznica śmierci Henryka Sienkie-

wicza. Z tej okazji biblioteka szkolna zorganizowała konkurs 
pt. „Henryk Sienkiewicz – życie i twórczość” oraz montaż poetycko-
literacki „Miał serce czułe, kochające…” Całemu przedsięwzięciu towa-
rzyszyła wystawa pod tym samym tytułem przedstawiającą ciekawostki 
z życia prywatnego pisarza.
 Kolejne ogniwo obchodów to konkurs przygotowany przez nauczy-
cieli bibliotekarzy Teresę Młyniec i Danutę Wójcik w dniu 27 listopada. 
Na potrzeby tego konkursu, nauczycielka Małgorzata Augustyn przy-
gotowała testy, które później również poprawiła. Zwycięzcami I etapu 
zostali: I miejsce: Katarzyna Strojek (II lo); II miejsce: Natalia Fic (III 
tż), Michał Strojek (II tm), III miejsce: Sylwia Chałek. Zmierzą się oni 
w II etapie, który jest przewidziany na drugą połowę stycznia.

 Za tło muzyczne przedstawienia posłużyła ścieżka dźwiękowa po-
chodząca z filmu „Ogniem i Mieczem”. Tym samym, na ogromne brawa 
zasłużyła para uczniów, Karolina i Michał, którzy zaśpiewali „Dumkę 
na Dwa Serca”. Ich wykonanie spodobało się widowni tak bardzo, że 
para wykonawców musiała bisować. 
 Ponadto Kawiarenka Literacka, która działa w bibliotece, w dniu 5 
listopada przedstawiła montaż poetycko-muzyczny pt. „Miał serce czułe, 
kochające…”. Kawiarenka ta prowadzi cykl spotkań „Wieczory z….”, 
których celem jest przybliżanie sylwetek autorów lektur. Wykorzystując 
zdobyte w ten sposób doświadczenie, jej członkowie przygotowali tym 
razem montaż o Henryku Sienkiewiczu.
 Celem konkursu było zainteresowanie młodzieży literaturą biogra-
ficzną, która została przedstawiona w wyjątkowych, ciepłych wspo-
mnieniach najbliższych: córki, wnuczki, przyjaciół oraz ludzi, którzy 
swoje prace badawcze poświęcili właśnie temu wybitnemu Polakowi. 
Młodzież uzyskała odpowiedź na pytanie jakim był człowiekiem na co 
dzień, jakie miał zmartwienia, jakim był mężem i ojcem.
 W przedsięwzięciu tym udział wzięli członkowie Kawiarenki Li-
terackiej: Sokołowska Ewelina, Płaziak Anna, Górka Monika, Kocół 
Marcin, Katarzyna Staniszewska, Karolina Kukla, Katarzyna Nawracaj, 
Katarzyna Strojek, Joanna Wojdyła, Michał Strojek, Bożena Pruchnik, 
Paulina Nawracaj, Patrycja Marcinek.

Teresa Młyniec, Danuta Wójcik
Biblioteka szkolna ZS im. Jana Pawła II w Brzostku

www.zsbiblio.glt.pl

Kantor Wymiany Walut
Brzostek, ul Rynek 12 - sklep GS

Zapraszamy od 8:00 do 15:30
Atrakcyjne ceny

Warto przeczytać
Donya Al-Nahi „Bohaterka pustyni”
 Autorka książki, Angielka, muzułmanka z wyboru, 
szczęśliwa żona Irakijczyka i matka czworga dzieci, 
opowiada historie, w które angażuje się z potrzeby serca, 
chcąc pomóc europejskim matkom w odzyskaniu dzieci 
porwanych przez ojców muzułmanów i wywiezionych 
do ich rodzinnych krajów. Bohaterka doskonale rozumie 
przyczyny konfliktów nękających większość rodzin zróż-
nicowanych kulturowo, rozumie powody, dla których ci 
mężczyźni porzucają żony i wywożą swoje dzieci z Europy. 
Dobra znajomość języka arabskiego i terytoriów wielu 
krajów okazują się bardzo pomocne w przeprowadzaniu 
akcji odbicia. Kobieta nieraz zmuszona jest łamać prawo 
międzynarodowe, rozklekotaną taksówką przejechać tysią-
ce kilometrów przez pustynię, uciekając przed policją czy 
rozwścieczoną rodziną zdesperowanego ojca, a wreszcie 
stanąć z nim do konfrontacji.

Wykorzystano materiał  
z ofert książkowych dla bibliotek

Z powodu śmierci 
Pani Zofii Szpak 

składamy rodzinie wyrazy serdecznego 
współczucia

Sonia i Adam Szus
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krzyżówka z NagrodĄ

Poziomo:
1) Nieznośny dzieciak; 4) Osobowy lub 
ekspresowy; 9) Zakład pełen ścieków; 
10) Przystosowanie do nowych warun-
ków środowiska; 16) Chory na trąd;  
17) Wyspa duńska na Bałtyku; 18) Wielka 
ciężarówka; 22) Fotel króla; 23) Kończy-
na dolna; 25) Wąwóz; 26) „Jednostka” 
papieru toaletowego; 28)  Waćpani;  
29) Miasto w Belgii; 31) Wizerunek 
postaci; 33) Ulica parkowa; 35) Dawne 
narty; 36) Wędrowni aktorzy; 38) Wołasz 
zachęcając do ucieczki; 39)  Naczynie 
kuchenne; 40) Tatrzański bajarz.
Pionowo:
1) Życiorys; 2) Srebrzystobiały metal, 
daje się kroić nożem; 3) Las z olchami; 
5) Mała Aleksandra; 6) Rzeka w Szwaj-
carii, Austrii i Niemczech; 7) Zapaśnik 
w staroż. Rzymie; 8) Symbol pierwiast-
ka aktynu; 11) Jednoroczna gałązka;  
12) Ziele z mentolem; 13) Etienne (zm. 
1869), fr. historyk sztuki; 14) Partyjny lub 
narciarski; 15) Przebiegłość, chciwość; 
20) Stado z ula; 21) Ptak jak skok do 
wody; 22) Dźwigany przez pierwszokla-
sistę; 24) Zespół aparatów; 27) Angiel-
skie piwo; 28) Krzyżówkowa papuga; 
30) Manekin; 32) Kleryk; 34) Rodzaj 
szerokiego szala lub krótkiej pelerynki; 
37) Miasto w Niemczech; 38) Urząd do 
spraw wywiadu USA.

Litery z kratek ponumerowanych w 
prawym dolnym rogu utworzą rozwią-
zanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego niżej dostarczone do dnia 
5 stycznia 2007 r. do Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 
w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzednie-
go numeru: WSZĘDZIE DOBRZE 
GDZIE NAS NIE MA.
Nagrodę książkową wylosowała HALI-
NA URBAN z Bukowej.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do GOK w Brzostku.

J. Nosal

Wędkarz opowiada kolegom o swoim 
ostatnim sukcesie wędkarskim. W pew-
nej chwili przerywa i mówi:
- Zresztą, co wam będę opowiadał… 
Kiedy wyciągnąłem tego karpia, woda 
w jeziorze obniżyła się o pół metra.

		
- Drogi chłopcze! - mówi Szkot do syna 
w jego osiemnaste urodziny. - Od dziś 

będziesz z nami dzielił rodzinne radości 
i smutki.
- Jestem na to przygotowany, ojcze!
- A więc na początek synu - zapłacisz 
ostatnią ratę za swój wózek dziecięcy!

		
Przy stole siedzą mąż i żona i jedzą 
obiad. W pewnym momencie żona 
wylała na siebie zupę. Patrzy na siebie 
i mówi:
- Cholera, wyglądam jak świnia.
Mąż na to:
- Faktycznie! I jeszcze się zupą ob-
lałaś!

		
Przychodzi facet do lekarza i mówi:

- Panie doktorze, tak mnie strasznie 
wątroba boli! 
Na to lekarz:
- A pije Pan?
- Piję, ale to nie pomaga!

		
- Dzień dobry pani 
sąsiadko. Czy mo-
głaby mi pani po-
życzyć cukier? - 
Nie. - A sól? - Nie. 
- A może mąkę? - 
Nie. - A jest coś, co 
mogłaby mi Pani 
pożyczyć? - Tak. 
Wesołych Świąt!
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Wójt Gminy Brzostek ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamienicy Górnej 
stanowiącej własność Gminy Brzostek

Z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona 
zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieru-
chomość:
działka oznaczona nr ewid. 361 o pow. 0,24 ha, położona w Ka-
mienicy Górnej, stanowiącej na podstawie Księgi Wieczystej Nr 
38 567 własność Gminy Brzostek. 
Działka ozn. nr ewid. 361 położona w Kamienicy Górnej, znajduje 
się na stoku, w obrębie pól użytkowanych rolniczo. Dojazd z drogi 
gruntowej. Użytki stanowią RIVa - 2000 m2,  LsV - 400 m2

Teren o bardzo zróżnicowanej konfiguracji, porośnięty chwastami 
i samosiejkami.
Działka nie jest objęta planem zagospodarowania gminy Brzo-
stek (ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego 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). Zgodnie z art.3,ust.4 ustawy z dnia 
11 kwietnia 2003r.o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, 
poz. 592), poza wyjątkami określonymi w art. 3 ust.7 tej ustawy, 
Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje prawo pierwokupu 
przedmiotowych nieruchomości.
Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu przy zawie-
raniu umowy sprzedaży, zobowiązany będzie do złożenia następu-
jących dowodów, o których mowa w art.7 ust.1-5 w/w ustawy tj.: 
dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego 
- oświadczenie prowadzącego gospodarstwo, poświadczone przez 
Wójta Gminy Brzostek.
Cena wywoławcza działki nr 361 wynosi: 1 664,00 zł (słownie: 
tysiąc sześćset sześćdziesiąt cztery złote) 
Wadium na w/w nieruchomość wynosi 167,00 zł (słownie: sto 
sześćdziesiąt siedem złotych).

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ 
W URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU 

W DNIU 05 STYCZNIA 2007r. O GODZ. 1000 
W BIURZE WÓJTA GMINY

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w 
wyżej wymienionej wysokości do dnia  02 stycznia 2007r. do 
Kasy Urzędu Gminy w Brzostku, lub na konto: Bank Spół-
dzielczy 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 
przyczyn. 
W razie wyniesienia granic na gruncie koszty pokrywa kupu-
jący. 

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek  
z dnia 27 listopada 2006 roku

o sporządzeniu wykazu nieruchomości przezna-
czonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Działając na podstawie Uchwały Nr XL/309/2006 Rady 
Gminy w Brzostku z dnia 28 września 2006 roku w 
sprawie sprzedaży działek oznaczonych nr ewid. 71/6 
i 71/7 położonej w Woli Brzosteckiej, stanowiących 
własność Gminy Brzostek ogłasza:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego prze-
znaczone zostają do sprzedaży w drodze przetargu  
następujące nieruchomości:

1. działka  oznaczona nr ewid. 71/6 o pow. 0,66 ha, 
położona w Woli Brzosteckiej, stanowiąca na pod-
stawie Księgi Wieczystej Nr 48 274 własność Gminy 
Brzostek. 
Nieruchomość położona jest w obrębie pól użytkowa-
nych rolniczo, wzdłuż drogi polnej.
Teren o bardzo zróżnicowanej konfiguracji, porośnięty 
chwastami i samosiejkami. Na działce znajdują się 
dwie studnie kopane, będące własnością właściciela 
sąsiedniej nieruchomości.
2. działka  oznaczona nr ewid. 71/7 o pow. 0.05 ha, 
położona w Woli Brzosteckiej, stanowiąca na pod-
stawie Księgi Wieczystej Nr 48 274 własność Gminy 
Brzostek. 
Nieruchomość położona jest w obrębie zabudowy 
zagrodowej, na stoku  przy drodze gminnej. Teren jest 
porośnięty samosiejkami i chwastami.

Działki nr 71/6 i 71/7 nie są objęte planem zagospo-
darowania gminy Brzostek 
(ustalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Brzostek przestały obowiązywać 
z dniem 01.01.2003 r., na podstawie art.67 ustawy o 
zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 15 z 1999 
r., poz.139).
Zgodnie z art.3,ust.4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r.o 
kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz.592), 
poza wyjątkami określonymi w art. 3 ust. 7 tej ustawy, 
Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo 
pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.
1. Wartość rynkowa działki 71/6          4  859,00 zł
Koszt sporządzenia dokumentacji          +   397,00 zł
Wartość ogółem:                                     5 256,00 zł
2. Wartość rynkowa działki  71/7             405,00 zł
Koszt sporządzenia dokumentacji          +   397,00 zł
Wartość ogółem:                                        802,00 zł
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż 
w/w nieruchomości nastąpi po upływie 21 dni od daty 
niniejszego ogłoszenia.
W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa 
kupujący.

 Serdecznie dziekuję Mieszkańcom Woli Brzoste-
ckiej za oddane na mnie głosy w wyborach samorzą-
dowych. 

Z poważaniem! Małgorzata Przywara

 Składam serdeczne podziękowania Wyborcom  
z Głobikówki i Smarżowej, którzy w wyborach sa-
morządowych 2006 poparli moją kandydaturę.

radny Jerzy Kmiecik
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Kwiecień
1    N   Teodory, Grażyny, Ireny
2		 	 	P		 	Franciszka,	Urbana		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	○
3		 	 	W		Ryszarda,	Pankracego,	Ingi
4		 	 	Ś		 	 Izydora,	Wacława
5    C   Ireny, Wincentego
6    P   Izoldy, Celestyna, Wilhelma
7    S   Rufina, Celestyna, Jana
8    N   Wielkanoc, Waltera, Julii
9    P   Dymitra, Heliora
10		 	W		Michała,	Makarego		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	○●
11		 	Ś		 	Filipa,	Leona
12		 	C		 	Juliusza,	Lubosława,	Zenona
13		 	P		 	Marcina,	Przemysława
14		 	S		 	Bereniki,	Waleriana,	Justyny
15   N   Odpust w Januszkowicach 

          i Grudnej Górnej, 
         Ludwiny, Wacławy, Anastazji
16		 	P		 	Kseni,	Cecylii
17		 	W		Rudolfa,	Roberta		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	●
18		 	Ś		 	Bogusławy,		Apoloniusza
19		 	C		 	Adolfa,	Tymona,	Leona
20		 	P		 	Czesława,	Agnieszki,	Mariana
21		 	S		 	Anzelma,	Bartosza,	Feliksa
22   N   Kai, Leona, Leonii, Łukasza
23		 	P		 	Jerzego,	Wojciecha
24		 	W		Horacego,	Feliksa,	Grzegorza		 	 	   ○●	
25		 	Ś		 	Marka,	Jarosława,	Wasyla
26		 	C		 	Marzeny,	Klaudiusza,	Marii
27		 	P		 	Zyty,	Teofila,	Felicji
28		 	S		 	Piotra,	Walerii,	Witalisa
29   N   Rity, Katarzyny, Bogusława
30		 	P		 	Mariana,	Donaty,	Tamary

Maj
1    W  Józefa Robotnika, Święto Pracy
2		 	 	Ś		 	Zygmunta,	Atanazego,	Anatola		 	 	 	○
3    C   Święto NMP Królowej Polski, 

          Antoniny, Aleksandra, Marioli
4		 	 	P		 	Moniki,	Floriana,	Władysława
5		 	 	S		 	 Ireny,	Waldemara
6    N   Judyty, Jakuba, Filipa
7		 	 	P		 	Gizeli,	Ludmiły,	Benedykta
8		 	 	W		Stanisława,	Lizy,	Wiktora
9		 	 	Ś		 	Bożydara,	Grzegorza,	Karoliny
10		 	C		 	 Izydora,	Antoniny,	Symeona	 	 	 	 	 	 	○●
11		 	P		 	 Igi,	Miry,	Władysławy
12		 	S		 	Pankracego,	Dominika,	Achillesa
13   N   Serwacego, Roberta, Glorii
14		 	P		 	Bonifacego,	Dobiesława,	Macieja
15		 	W		Zofii,	Nadziei,	Izydora
16		 	Ś		 	Andrzeja,	Jędrzeja,	Szymona		 	 	 	 	 	●
17		 	C		 	Paschalisa,	Sławomira,	Weroniki
18		 	P		 	Eryka,	Feliksa,	Jana
19		 	S		 	 Iwa,	Piotra,	Celestyna
20   N   Bazylego, Bernarda, Teodora
21		 	P		 	Wiktora,	Kryspina,	Tymoteusza
22		 	W		Heleny,	Wiesławy,	Ryty
23		 	Ś		 	 Iwony,	Dezyderego,	Kryspina		 	 	 	 	○●	
24		 	C		 	Joanny,	Zuzanny
25		 	P		 	Grzegorza,	Urbana,	Magdaleny
26		 	S		 	Filipa,	Pauliny
27   N   Augustyna, Juliana, Magdaleny
28		 	P		 	Jaromira,	Justa,	Justyny
29		 	W		Magdaleny,	Bogumiły,	Urszuli
30		 	Ś		 	Ferdynanda,	Karola,	Jana
31		 	C		 	Anieli,	Petroneli

Czerwiec
1		 	 	P		 	Justyna,	Anieli,	Konrada		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	○
2		 	 	S		 	Marianny,	Marcelina,	Piotra
3    N   Leszka, Tamary, Karola
4		 	 	P		 	Kwiryny,	Franciszka
5		 	 	W		Waltera,	Bonifacego,	Walerii
6		 	 	Ś		 	Norberta,	Laurentego,	Bogumiła
7    C   Boże Ciało, Roberta, Wiesława
8		 	 	P		 	Medarda,	Maksyma,	Seweryna		 	 	 	○●
9		 	 	S		 	Pelagii,	Dominika,	Efrema
10   N   Bogumiła, Małgorzaty, Diany
11		 	P		 	Barnaby,	Radomiła,	Feliksa
12		 	W		Janiny,	Onufrego,	Leona
13		 	Ś		 	Lucjana,	Antoniego
14		 	C		 	Bazylego,	Elwiry,	Michała
15		 	P		 	Wita,	Jolanty		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	●
16		 	S		 	Aliny,	Benona,	Anety
17   N   Laury, Marcjana, Alberta
18		 	P		 	Marka,	Elżbiety
19		 	W		Gerwazego,	Protazego
20		 	Ś		 	Diny,	Bogny,	Florentyny
21		 	C		 	Alicji,	Alojzego
22		 	P		 	Pauliny,	Tomasza,	Jana		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	○●	
23		 	S		 	Wandy,	Zenona
24   N   Jana, Danuty
25		 	P		 	Łucji,	Wilhelma,	Doroty
26		 	W		Jana,	Pawła
27		 	Ś		 	Maryli,	Władysława,	Cyryla
28		 	C		 	Leona,	Ireneusza
29		 	P		 	Piotra	i	Pawła
30		 	S		 	Emilii,	Lucyny		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	○

Styczeń
1    P   Nowy Rok, Św. Bożej Rodzicielki, 

          Mieczysława
2		 	 	W		 Izydora,	Bazylego,	Grzegorza
3		 	 	Ś		 	Arlety,	Genowefy,	Danuty		 	 	 	 	 	 	 	 	 	○
4		 	 	C		 	Tytusa,	Anieli,	Eugeniusza
5		 	 	P		 	Hanny,	Szymona,	Edwarda
6    S   Objawienie Pańskie,
         Kacpra, Melchiora, Baltazara
7    N   Juliana, Lucjana, Rajmunda
8		 	 	P		 	Seweryna,	Mścisława,	Juliusza
9		 	 	W		Marceliny,	Marianny,	Juliana
10		 	Ś		 	Wilhelma,	Dobrosława,	Danuty
11		 	C		 	Honoraty,	Teodozjusza,	Matyldy		 	○●
12		 	P		 	Grety,	Arkadiusza,	Rajmunda
13		 	S		 	Bogumiły,	Weroniki,	Hilarego
14   N   Feliksa, Domosława, Niny
15		 	P		 	Pawła,	Arnolda,	Izydora
16		 	W		Marcelego,	Włodzimierza
17		 	Ś		 	Antoniego,	Rościsława,	Jana
18		 	C		 	Piotra,	Małgorzaty
19		 	P		 	Henryka,	Mariusza,	Marty		 	 	 	 	 	 	 	 	●
20		 	S		 	Fabiana,	Sebastiana
21   N   Agnieszki, Jarosława
22		 	P		 	Anastazego,	Wincentego
23		 	W		 Ildefonsa,	Rajmunda
24		 	Ś		 	Felicji,	Franciszka,	Rafała
25		 	C		 	Pawła,	Miłosza,	Elwiry
26		 	P		 	Tymoteusza,	Michała,	Tytusa		 	 	   ○●
27		 	S		 	Przybysława,	Anieli,	Jerzego
28   N   Walerego, Radomira, Tomasza
29		 	P		 	Zdzisława,	Franciszka,	Józefa
30		 	W		Macieja,	Martyny,	Teofila
31		 	Ś		 	Marceli,	Ludwiki,	Jana

Luty
1		 	 	C		 	Brygidy,	Ignacego,	Seweryna
2    P   Święto Ofiarowania Pańskiego    ○ 

          Marii, Mirosława
3		 	 	S		 	Błażeja,	Oskara
4    N   Andrzeja, Weroniki, Joanny
5		 	 	P		 	Agaty,	Adelajdy
6		 	 	W		Doroty,	Bogdana,	Pawła
7		 	 	Ś		 	Ryszarda,	Teodora,	Romana
8		 	 	C		 	Hieronima,	Sebastiana,	Ireny
9		 	 	P		 	Apolonii,	Eryki,	Cyryla
10		 	S		 	Elwiry,	Jacka,	Scholastyki		 	 	 	 	 	 	 	 	○●
11   N   Lucjana, Olgierda
12		 	P		 	Eulalii,	Radosława,	Modesta
13		 	W		Grzegorza,	Katarzyny
14		 	Ś		 	Cyryla,	Metodego,	Walentego
15		 	C		 	Jowity,	Faustyna,	Zygfryda
16		 	P		 	Danuty,	Julianny,	Daniela
17		 	S		 	Aleksego,	Zbigniewa,	Łukasza		 	 	 	 	●
18   N   Szymona, Konstancji, Flawiana
19		 	P		 	Arnolda,	Konrada,	Marcelego
20		 	W		Leona,	Ludomira,	Zenobiusza
21   Ś   Popielec,  

          Eleonory, Fortunata, Roberta
22		 	C		 	Marty,	Małgorzaty,	Piotra
23		 	P		 	Romany,	Damiana,	Polikarpa
24		 	S		 	Macieja,	Bogusza,	Sergiusza		 	 	 	 	 	○●
25   N   Wiktora, Cezarego
26		 	P		 	Mirosława,	Aleksandra
27		 	W		Gabriela,	Anastazji
28		 	Ś		 	Romana,	Ludomira,	Lecha

Marzec
1		 	 	C		 	Albina,	Antoniny
2		 	 	P		 	Heleny,	Halszki,	Pawła
3		 	 	S		 	Maryny,	Kunegundy,	Tycjana
4    N   Łucji, Kazimierza, Eugeniusza    ○
5		 	 	P		 	Adriana,	Fryderyka,	Teofila
6		 	 	W		Róży,	Jordana,	Agnieszki
7		 	 	Ś		 	Tomasza,	Perpetuy,	Felicyty
8		 	 	C		 	Beaty,	Wincentego,	Jana
9		 	 	P		 	Franciszki,	Brunona
10		 	S		 	Cypriana,	Marcela,	Aleksandra
11   N   Konstantego, Ludosława
12   P   Odpust w Gorzejowej              ○● 

          Grzegorza, Justyna, Alojzego
13		 	W		Bożeny,	Krystyny
14		 	Ś		 	Leona,	Matyldy,	Łazarza
15		 	C		 	Longina,	Klemensa,	Ludwiki
16		 	P		 	 Izabeli,	Oktawii,	Hilarego
17		 	S		 	Patryka,	Zbigniewa,	Gertrudy
18   N   Cyryla, Edwarda
19		 	P		 	Józefa,	Bogdana		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	●
20		 	W		Klaudii,	Eufemii,	Maurycego
21		 	Ś		 	Lubomira,	Benedykta
22		 	C		 	Katarzyny,	Bogusława
23		 	P		 	Pelagii,	Oktawiana,	Feliksa
24		 	S		 	Marka,	Gabriela,	Katarzyny
25   N   Odpust w Januszkowicach,        ○●
         Marii, Wieczysława, Ireneusza
26		 	P		 	Larysy,	Emanuela,	Teodora
27		 	W		Lidii,	Ernesta
28		 	Ś		 	Anieli,	Sykstusa,	Jana
29		 	C		 	Wiktoryna,	Helmuta,	Eustachego
30		 	P		 	Anieli,	Kwiryna,	Leonarda
31		 	S		 	Beniamina,	Balbiny,	Gwidona
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Lipiec
1    N   Haliny, Mariana, Marcina
2		 	 	P		 	Jagody,	Urbana,	Marii
3		 	 	W		Jacka,	Anatola,	Tomasza
4		 	 	Ś		 	Odona,	Malwiny,	Elżbiety
5		 	 	C		 	Marii,	Antoniego
6		 	 	P		 	Gotarda,	Dominiki,	Łucji
7		 	 	S		 	Cyryla,	Estery,	Metodego		 	 	 	 	 	 	 	 	 	○●
8    N   Edgara, Elżbiety, Eugeniusza
9		 	 	P		 	Lukrecji,	Weroniki,	Zenona
10		 	W		Sylwany,	Witalisa,	Antoniego
11		 	Ś		 	Olgi,	Kaliny,	Benedykta
12		 	C		 	Jana,	Brunona,	Bonifacego
13		 	P		 	Henryka,	Kingi,	Andrzeja
14		 	S		 	Ulryka,	Bonawentury,	Kamila       ●
15   N   Henryka, Włodzimierza, Dawida
16		 	P		 	Mariki,	Benity,	Eustachego
17		 	W		Anety,	Bogdana,	Jadwigi
18		 	Ś		 	Erwina,	Kamila,	Szymona
19		 	C		 	Wincentego,	Wodzisława,	Marcina
20		 	P		 	Czesława,	Hieronima,	Małgorzaty
21   S   Dni Ziemi Brzosteckiej 
         Daniela, Dalidy, Wawrzyńca
22   N   Dni Ziemi Brzosteckiej             ○●  
         Marii, Magdaleny
23		 	P		 	Stwosza,	Bogny,	Brygidy
24		 	W		Kingi,	Krystyny
25		 	Ś		 		Walentyny,	Krzysztofa,	Jakuba
26		 	C		 	Anny,	Mirosławy,	Grażyny
27		 	P		 	Lilii,	Julii,	Natalii
28		 	S		 	Aidy,	Aurelii,	Wiktora
29   N   Olafa, Marty, Ludmiły
30		 	P		 	Julity,	Piotra,	Aldony		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	○
31		 	W		 Ignacego,	Lubomira,	Heleny

Sierpień
1		 	 	Ś		 	Nadii,	Justyna,	Juliana
2		 	 	C		 	Kariny,	Gustawa,	Euzebiusza
3		 	 	P		 	Lidii,	Augusta,	Nikodema
4		 	 	S		 	Dominika,	Protazego,	Jana
5    N   Oswalda, Marii, Mariana          ○●
6    P   Przemienienie Pańskie 

          Odpust w Bukowej,  Sławy
7		 	 	W		Kajetana,	Doroty,	Sykstusa
8		 	 	Ś		 	Cypriana,	Emiliana,	Dominika
9		 	 	C		 	Romana,	Ryszarda,	Edyty
10		 	P		 	Borysa,	Filomeny,	Wawrzyńca
11		 	S		 	Klary,	Zuzanny,	Lecha
12   N   Innocentego, Lecha, Euzebii
13		 	P		 	Diany,	Hipolita,	Poncjana		 	 	 	 	 	 	 	 	 	●
14		 	W		Alfreda,	Euzebiusza,	Maksymiliana
15   Ś   Odpust w Przeczycy, Marii
16		 	C		 	Rocha,	Stefana,	Joachima
17		 	P		 	Żanny,	Mirona,	Jacka
18		 	S		 	 Ilony,	Bronisława,	Heleny
19   N   Bolesława, Juliana
20		 	P		 	Bernarda,	Samuela,	Sobiesława
21		 	W		Joanny,	Kazimiery,	Piusa		 	 	 	 	 	 	 	 	  ○●  
22		 	Ś		 	Cezarego,	Tymoteusza
23		 	C		 	Apolinarego,	Filipa
24		 	P		 	Jerzego,	Bartosza,	Haliny
25		 	S		 	Luizy,	Ludwika,	Józefa
26   N   Odpust w Kamienicy Górnej 
         Marii, Aleksandra
27		 	P		 	Cezarego,	Józefa,	Moniki
28		 	W		Patrycji,	Wyszomira,	Augustyna	 	 	○
29		 	Ś		 	Beaty,	Jana,	Sabiny,	Racibora
30		 	C		 	Róży,	Szczęsnego,	Feliksa
31		 	P		 	Bogdana,	Ramony,	Rajmunda

Wrzesień
1		 	 	S		 	 Idziego,	Bronisława
2    N   Juliana, Stefana, Wilhelma
3		 	 	P		 	Grzegorza,	Izabeli,	Szymona
4		 	 	W		 Idy,	Julianny,	Rozalii,	Róży		 	 	 	 	 	 	 	○●
5		 	 	Ś		 	Doroty,	Teodora,	Wawrzyńca
6		 	 	C		 	Beaty,	Eugeniusza
7		 	 	P		 	Domosławy,	Melchiora,	Reginy
8		 	 	S		 	Marii,	Adrianny,	Serafiny
9    N   Odpust w Siedliskach-Bogusz
         Ścibora, Sergiusza, Piotra
10		 	P		 	Łukasza,	Aldony,	Mścisława
11		 	W		Jacka,	Prota,	Dagny,	Hiacynta		 	 	 	 	●
12		 	Ś		 	Gwidona,	Radzimira,	Marii
13		 	C		 	Eugenii,	Aureliusza,	Jana
14   P   Odpust w Brzostku 

          Roksany, Bernarda, Cypriana
15		 	S		 	Albina,	Nikodema,	Marii
16   N   Edyty, Korneliusza, Cypriana
17		 	P		 	Franciszka,	Roberta,	Justyna
18		 	W		 Irmy,	Stanisława,	Ireny
19		 	Ś		 	Januarego,	Konstancji,	Teodora		 	  ○●  
20		 	C		 	Filipiny,	Eustachego,	Euzebii
21		 	P		 	Jonasza,	Mateusza,	Hipolita
22		 	S		 	Tomasza,	Maurycego,	Joachima
23   N   Tekli, Bogusława, Linusa
24		 	P		 	Gerarda,	Ruperta,	Tomiry
25		 	W		Aurelii,	Władysława,	Kleofasa
26		 	Ś		 	Wawrzyńca,	Kosmy,	Damiana		 	 	 	 	○
27		 	C		 	Wincentego,	Mirabeli,	Justyny
28		 	P		 	Wacława,	Tymona,	Marka
29		 	S		 	Michała,	Gabriela,	Rafała
30   N   Odpust w Przeczycy 
         Wery, Honoriusza, Hieronima

Październik
1		 	 	P		 	Danuty,	Remigiusza,	Teresy
2		 	 	W		Teofila,	Dionizego,	Sławomira
3		 	 	Ś		 	Teresy,	Heliodora,	Jana		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	○●
4		 	 	C		 	Rozalii,	Edwina,	Franciszka
5		 	 	P		 	Placyda,	Apolinarego
6		 	 	S		 	Artura,	Brunona
7    N   Marii, Marka, Mirelli
8		 	 	P		 	Pelagii,	Brygidy,	Walerii
9		 	 	W		Arnolda,	Dionizego,	Wincentego
10		 	Ś		 	Pauliny,	Danieli,	Leona
11		 	C		 	Aldony,	Aleksandra,	Dobromiry    ●
12		 	P		 	Eustachego,	Maksymiliana,	Edwina
13		 	S		 	Gerarda,	Edwarda,	Honorata
14   N   Liwii, Kaliksta, Bernarda
15		 	P		 	Jadwigi,	Teresy,	Florentyny
16		 	W		Gawła,	Ambrożego
17		 	Ś		 	Wiktora,	Marity,	Ignacego
18		 	C		 	Juliana,	Łukasza
19		 	P		 	Ziemowita,	Jana,	Pawła             ○●  
20		 	S		 	 Ireny,	Kleopatry,	Jana
21   N   Urszuli, Hilarego, Jakuba
22		 	P		 	Donata,	Filipa,	Salomei
23		 	W		Marleny,	Seweryna,	Igi
24		 	Ś		 	Rafała,	Marcina,	Antoniego
25		 	C		 	Darii,	Wilhelminy,	Bonifacego
26		 	P		 	Lucjana,	Ewarysta,	Damiana		 	 	 	 	 	 	○
27		 	S		 	 Iwony,	Sabiny
28   N   Szymona, Tadeusza
29		 	P		 	Euzebii,	Wioletty,	Felicjana
30		 	W		Zenobii,	Przemysława,	Edmunda
31		 	Ś		 	Urbana,	Saturnina,	Krzysztofa

Listopad
1    C   Wszystkich Świętych		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	○●
2		 	 	P		 	Ambrożego,	Rajmunda
3		 	 	S		 	Sylwii,	Marcina,	Huberta
4    N   Karola, Olgierda
5		 	 	P		 	Elżbiety,	Sławomira,	Dominika
6		 	 	W		Feliksa,	Leonarda,	Ziemowita
7		 	 	Ś		 	Antoniego,	Żytomira,	Ernesta
8		 	 	C		 	Seweryna,	Bogdana,	Klaudiusza
9		 	 	P		 	Aleksandra,	Ludwika,	Teodora     ●
10		 	S		 	Leny,	Ludomira,	Leona
11   N   Święto Niepodległości
         Marcina, Bartłomieja, Teodora
12		 	P		 	Renaty,	Witolda,	Jozafata
13		 	W		Mateusza,	Izaaka,	Stanisława
14		 	Ś		 	Rogera,	Serafina,	Wawrzyńca
15		 	C		 	Alberta,	Leopolda
16		 	P		 	Gertrudy,	Edmunda,	Marii
17		 	S		 	Salomei,	Grzegorza,	Elżbiety       ○●  
18   N   Odpust w Kamienicy Dolnej
         Karoliny, Romana, Klaudyny
19		 	P		 	Elżbiety,	Maksyma,	Salomei
20		 	W		Anatola,	Sędzimira,	Rafała
21		 	Ś		 	Alberta,	Janusza,	Konrada
22		 	C		 	Cecylii,	Filomeny,	Stefana
23		 	P		 	Adeli,	Klemensa,	Felicyty
24		 	S		 	Flory,	Emmy,	Chryzogona		 	 	 	 	 	 	 	 	○
25   N   Erazma, Katarzyny
26		 	P		 	Delfiny,	Sylwestra,	Konrada
27		 	W		Waleriana,	Wirgiliusza,	Maksyma
28		 	Ś		 	Lesława,	Zdzisława,	Stefana
29		 	C		 	Błażeja,	Saturnina
30		 	P		 	Andrzeja,	Maury,	Konstantego

Grudzień
1		 	 	S		 	Natalii,	Eligiusza,	Edmunda		 	 	 	 	 	 	 	○●
2    N   Balbiny, Bibiany, Pauliny
3		 	 	P		 	Franciszka,	Ksawerego
4		 	 	W		Barbary,	Krystiana,	Jana
5		 	 	Ś		 	Sabiny,	Krystyny,	Edyty
6		 	 	C		 	Mikołaja,	Jaremy,	Emiliana
7		 	 	P		 	Marcina,	Ambrożego,	Teodora
8		 	 	S		 	Marii,	Światosława,	Makarego
9    N   Wiesława Leokadii Joanny        ●
10		 	P		 	Julii,	Danieli,	Bogdana
11		 	W		Damazego,	Waldemara,	Daniela
12		 	Ś		 	Dagmary,	Aleksandra,	Ady
13		 	C		 	Łucji,	Otylii
14		 	P		 	Alfreda,	Izydora,	Jana
15		 	S		 	Niny,	Celiny,	Waleriana
16   N   Albiny, Zdzisławy, Alicji
17		 	P		 	Olimpii,	Łazarza,	Floriana           ○●  
18		 	W		Gracjana,	Bogusława,	Laurencji
19		 	Ś		 	Gabrieli,	Dariusza,	Eleonory
20		 	C		 	Bogumiły,	Dominika
21		 	P		 	Tomisława,	Seweryna,	Piotra
22		 	S		 	Zenona,	Honoraty,	Franciszki
23   N   Wiktorii, Sławomiry, Jana
24		 	P		 	Wigilia	Bożego	Narodzenia		 	 	 	 	 	 	 	○
	 	 	 	 	 	 	 	 	Adama,	Ewy,	Eweliny
25   W  Boże Narodzenie
26   Ś   Szczepana Męczennika
27		 	C		 	Jana,	Żanety,	Maksyma
28		 	P		 	Teofili,	Godzisława,	Cezarego
29		 	S		 	Dawida,	Tomasza,	Dominika
30   N   Eugeniusza, Irminy, Sabiny
31		 	P		 	Sylwestra,	Melanii,	Mariusza		 	 	 	 	 	○●
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