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Tegoroczny XV Finał zorga-
nizowany był pod hasłem. 

„ALE KOSMOS” Podczas naj-
większej w Polsce akcji charyta-
tywnej, po raz drugi pieniądze ze 
zbiórki przeznaczone zostały na 
ratowanie życia dzieci poszko-
dowanych w wypadkach i naukę 
udzielania pierwszej pomocy. 
 Od godz. 15.00 w Domu 
Kultury odbywały się występy 
dzieci i młodzieży. Do wiel-
kiej akcji włączyli się ucznio-
wie ze szkoły podstawowej w: 
Brzostku, Gorzejowej, Grudnej 
Górnej, Przeczycy, a także gim-
nazjaliści z Brzostku, Janusz-
kowic, Nawsia Brzosteckiego i 
Siedlisk-Bogusz.. Nie zabrakło 
także najmłodszych uczestni-
ków WOŚP - przedszkolaków z 
Brzostku.
 Jak wiadomo w czasie Or-
kiestry dużą rolę odgrywają 
wolontariusze, dzięki którym w 
Brzostku udało się uzbierać ok. 
2,3 tys. zł. 
 Punktualnie o godz. 20.00 
na brzosteckim rynku rozbłysło 
„światełko do nieba”. Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy 
to akcja, która otwiera nasze 
serca na innych ludzi, a Finał 
jest wydarzeniem niezwykłym.

j.z.

WOŚP 
zagrała 
w Brzostku

Punktualnie o godz. 20.00 na brzosteckim rynku 
rozbłysło „światełko do nieba”

W czasie Orkiestry dużą rolę odgrywają wolontariusze

Nie zabrakło także najmłodszych uczestników WOŚP - przedszkolaków z Brzostku

Do wielkiej akcji włączyli się m. in. uczniowie ze szkoły podstawowej 
w Nawsiu Brzosteckim

Fot. J. Nosal
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Sołtys Brzostku
Jerzy Potrzeba

Sołtys Siedlisk-Bogusz 
Elżbieta Gąsior

Sołtys Kamienicy Górnej 
Edward Pacana

Sołtys Gorzejowej
Mariusz Krzywiński

Sołtys Bączałki
Józef Dziadura

Sołtys Bukowej
Antoni Trychta

Sołtys Głobikówki
Jerzy Kmiecik

Sołtys Januszkowic
Bolesław Pieniądz

Sołtys Grudnej Dolnej
Krystyna Wójtowicz

Sołtys Grudnej Górnej
Marcin Żurowski

Sołtys Kamienicy Dolnej
Paweł Machaj

Sołtys Opacionki
Andrzej Mokrzycki

Sołtys Kleci
Stanisław Sury

Sołtys Nawsia Brzoste-
ckiego Kazimierz Fryc

Sołtys Przeczycy
Stanisław Wal

Sołtys Skurowej
Stanisława Błoniarz

Sołtys Smarżowej
Adam Czyż

Sołtys Woli Brzosteckiej
Zofia Grodzka

Sołtys Zawadki Brzoste-
ckiej Zbigniew Wilusz

Nowi sołtysi
Zakończyły się zebrania wiejskie, na których wybrani zostali 

na kolejną kadencję Sołtysi i Rady Sołeckie. Od wydania 
ostatniego numeru Wiadomości zebrania odbyły się jeszcze w 
Siedliskach-Bogusz (11.01.2007r.) i Kleciach (14.01.2007r.).
 W Siedliskach wybrano po raz kolejny na Sołtysa Elżbietę 
Gąsior, a do Rady Sołeckiej Wojciecha Czekaja, Romana Markie-
wicza, Jerzego Mirusa, Włodzimierza Niemca, Bogusława Stra-
ciło, Krystynę Traciłowską, Zbigniewa Wodzień i Jana Wołowca.  
 W Kleciach również po raz kolejny Sołtysem został Stanisław 
Sury, a w skład Rady Sołeckiej weszli: Wiesław Czapla, Jerzy 
Płaziak, Jan Sarnecki, Jacek Wal i Janusz Wójcik.                /fl/
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Po roku 1989, który przyniósł zmiany 
ustrojowe jako pierwszy utracone 

prawa miejskie odzyskał Nowy Wiśnicz 
– 1995, następnie Ciężkowice – 1998, 
Czchów – 2000, Ryglice – 2001, Zakli-
czyn – 2006, a w 2007 Wojnicz. 
 Nasuwa się pytanie – kiedy Brzostek 
odzyska utracone prawa miejskie? 
Na co czeka Brzostek? Czy Brzosteccy 
mieszkańcy (pełniący różne funkcje w 
środowisku) zrozumieli sens odzyskania 
praw miejskich, które kiedyś świadczyły 
o prężności naszej miejscowości. Całość 
śledzi historia i ona nam kiedyś na te 
pytania może odpowie.
 Brzostek jak i wspomniane wcześniej 
miejscowości utracił prawa miejskie 
w wyniku reformy administracyjnej w 
1934 roku. Były niegdyś prowadzone 
rozmowy na w/w temat, ale zakończyły 
się one bez próby podejmowania jakich-
kolwiek działań w kierunku odzyskania 
praw. Na dzień dzisiejszy Brzostek 
spełnia wszystkie wymogi jakie stawia 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, by mógł odzyskać prawa 
miejskie. Cała reszta zależy od Rady 
Gminy i woli mieszkańców. 
 Każdy może zapytać co ja z tego 
będę miał, gdy Brzostek będzie mia-
stem?
Szukając odpowiedzi, prześledźmy 
artykuły jak inni postrzegają korzyści z 
bytu miejskiego.

(PACH) Nowa karta w dziejach 
Wojnicza „Gazeta Krakowska” z 
02.01.2007r.
…O zmianie statusu zdecydowali sami 
mieszkańcy, którzy w referendum niemal 
jednomyślnie opowiedzieli się za miej-
skością Wojnicza. 
 Decyzja Rady Ministrów sprzed pół 
roku o nadaniu statusu miasta Wojni-
czowi odebrana została z nieskrywaną 
radością…
…To dopełnienie naszych wieloletnich 
starań o odzyskanie praw miejskich, 
które Wojnicz, po wielu wiekach, utracił 
przed wojną – mówi gospodarz gminy. 
Ale nie chodzi tylko o zaspokojenie am-
bicji. Miasta mają zdecydowanie więk-
szą siłę przebicia niż gminy wiejskie. 
Liczymy na kolejnych inwestorów, na 
przypływ pieniędzy, na poprawę kom-
fortu życia mieszkańców. Miejskość bo-
wiem do tego zobowiązuje. Za nadaniem 
miejscowości praw miejskich przemawia 
m.in. jej bogata historia… 
(ANMI) Wojnicz miastem „Gazeta 
Krakowska” z 19.01.2007 r.
…Starania o przywrócenie praw miej-
skich władze Wojnicza podjęły w 1990 
roku. Z różnych względów teraz zakoń-
czyły się sukcesem.
– Czekaliśmy na dogodny moment. 
Wcześniej na tej zmianie straciliby 
mieszkańcy. Po wejściu do Unii Europej-
skiej tak nie ma. Starania o nadanie praw 
to wyraz wielu życzeń i marzeń naszych 
mieszkańców – twierdzi burmistrz Zbi-

gniew Nosek. Władze przekonują, że 
miastu łatwiej będzie teraz pozyskiwać 
nowych inwestorów.
Dla wielu właścicieli firm, ważna jest 
lokalizacja. Często w rozmowach ze 
mną podkreślają, że wolą umieszczać 
swoje firmy właśnie w miastach. Teraz 
też liczę, że będzie ich jeszcze więcej 
dodaje – burmistrz.
 O randze tego wydarzenia przekonany 
był Jarosław Kaczyński. Podczas wizyty 
w Wojniczu nie tylko złożył władzom 
gratulacje, ale też odwiedził Zielony 
Park Przemysłowy…
(Paweł Chwał) Pod innym szyldem 
„Gazeta Krakowska” z 19.01.2007 r. 
…Spełniły się marzenia mieszkańców. 
Wojnicz ponownie jest miastem, tak 
jak to było blisko 700 lat. W sylwestra, 
gdy wchodziło w życie rozporządzenie 
premiera, poszybowały w górę korki od 
szampana, a na niebie rozbłysły fajer-
werki. Jeszcze tej samej nocy zmieniono 
szyldy na budynku urzędu gminy, a o 
miejskości Wojnicza informuje dodat-
kowo podświetlana tablica z herbem 
miejscowości i mieniącymi się różnymi 
barwami napisem: miasto Wojnicz…
…Miejscowość liczy teraz prawie 3,5 
tysiąca mieszkańców i jest stolicą jednej 
z najprężniej rozwijających się gmin w 
regionie. To 57. miasto w Małopolsce. 
W ostatnich latach rozpoczęły się dłu-
go oczekiwane inwestycje, które mają 
zdecydowanie poprawić jakość życia 
mieszkających tam osób. Finalizowana 
jest budowa obwodnicy, dobiega drugi 
etap kanalizacji. Prawdziwym strzałem 
w dziesiątkę ze strony samorządu oka-
zała się koncepcja utworzenia Zielonego 
Parku Przemysłowego. Wojnicz dyspo-
nujący świetnym położeniem, na skrzy-
żowaniu dróg z północy na południe i z 
zachodu na wschód, stał się idealnym 
miejscem do inwestowania. W ciągu za-
ledwie kilku lat w Parku powstało kilka 
firm oraz hal. Największa to magazyny 
sieci handlowej Biedronka, zaopatrujące 
w towar sklepy w południowo-wschod-
niej Polsce.
Szansa na rozwój
 Zbigniew Nosek, od szesnastu lat 
wójt gminy, a od 1 stycznia burmistrz 
podkreśla, że dzięki miejskiemu statuso-
wi Wojnicz będzie się rozwijać jeszcze 
bardziej dynamicznie. Wystarczyło, że 
premier w lipcu podpisał rozporządzenie 
w sprawie podniesienia Wojnicza do 
rangi miasta, a od razu rozdzwoniły się 
w gminie telefony od osób zaintereso-
wanych zainwestowaniem u nas. Prak-
tycznie od ręki sprzedaliśmy większość 
ostatnich wolnych działek w Zielonym 
Parku Przemysłowym – mówi.
Na najbliższy rok planowane są w Woj-
niczu prace poprawiające wygląd Rynku. 
Gdy w połowie roku ruch z „czwórki” 
skierowany zostanie na obwodnicę, 
ścisłe centrum miejscowości w końcu 
odetchnie. Wojnicz zyskać ma na este-
tyce i wreszcie wyglądać ma tak jak na 

miasteczko przystało: z ławeczkami, 
wybrukowanym rynkiem i odnowionymi 
kamienicami wokół niego.
Na prawa miejskie zapracowaliśmy 
wspólnie, to awans nas wszystkich 
– mówił do mieszkańców podczas 
noworocznego przejścia w miejski byt 
Zbigniew Nosek. Teraz chce, aby miej-
scowość wyróżniała się w gronie innych 
miasteczek także wizualnie. Starania o 
przywrócenie praw samorząd rozpoczął 
już ponad 15 lat temu. Celowo zwlekano 
ze skierowaniem właściwego wniosku 
do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
gdyż utrata statusu gminy wiejskiej wią-
załaby się ze zmniejszeniem wysokości 
rządowych subwencji, między innymi na 
oświatę. Gdy jednak nasz kraj przystąpił 
do Unii Europejskiej, nie ma już różnico-
wania na miasto czy wieś. W Wojniczu 
przeprowadzono konsultacje społeczne, 
w których mieszkańcy wypowiedzieli 
się zdecydowanie na tak. Przeciw były 
jedynie dwie osoby.
 Dla wojniczan miasto to przede 
wszystkim prestiż oraz nawiązanie do 
chlubnej tradycji. Trudno mi było zna-
leźć osoby, które mają za złe władzom, 
że te zabiegały o zmianę statusu miej-
scowości.
Podatki. Tego najbardziej się obawiam 
– mówi jeden z mężczyzn, stojący obok 
przystanku PKS. Na pewno podniosą, 
bo gdzieżby w mieście były takie same 
jak na wsi. Tymczasem decyzja radnych 
nijak się ma do obaw mieszkańców. 
Stawki podatkowe uchwalone na ten 
rok pozostały bowiem na tym samym 
poziomie, jak wówczas, gdy Wojnicz 
był wioską. Podatek rolny będzie nawet 
niższy, ze względu na obniżkę ceny żyta, 
według której się go wyznacza.
 Teraz Wojnicz powoli odżywa. Pod-
nosi się komfort życia mieszkańców. 
Zanim zdecydowano w ogólne o tym, 
aby zabiegać o przywrócenie praw miej-
skich, w miejscowości zrobiono sporo, 
aby być dobrze przygotowanym na tę 
chwilę. Wojnicz dysponuje dzisiaj nie-
mal kompletną miejską infrastrukturą. 
Ma nowoczesną sieć szkół (z podsta-
wówką, gimnazjum, właśnie oddanym 
przedszkolem oraz szkołą średnią), 
opieką zdrowotną i rehabilitacją, dobrą 
bazą kulturalną, siecią wodociągową 
(kanalizacja w budowie) i uliczną oraz 
wizję przyszłego rozwoju zapisaną w 
strategii. 
 Żyje się nam całkiem dobrze. Nie-
ważne – miasto czy wieś. Najważniejsi 
są ludzie. Kiedy nie ma zawiści, a jest 
zgoda, to można zrobić dużo więcej 
– mówi pani handlująca na placu za 
urzędem gminy…

 Czas już wzorem wymienionych 
miejscowości, odrzucić obawy i bierną 
postawę a podjąć konkretne działania by 
nasz Brzostek mając status miejski mógł 
się rozwijać dla bogactwa i dobra jego 
mieszkańców.

Prezes TMZB
Krzysztof Kolbusz

Czy Brzostek znów może być miastem?
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31 stycznia 2007 r. przedstawiciele 
szkół i innych instytucji noszą-

cych imię Królowej Jadwigi po raz drugi 
spotkali się w Kościele Uniwersyteckim 
przy Parafii Św. Jadwigi Królowej w 
Rzeszowie.
 Podczas Mszy św. Ks. prof. dr hab. 
Stanisław Nabywaniec wygłosił kazanie 
zawierające rozważania o wolności, ku 
której wyswobodził nas Chrystus.
 Następnie uczniowie Gimnazjum w 
Brzostku zaprezentowali inscenizację 
poświęconą najbardziej znanej polskiej 
Królowej. Gimnazjaliści odgrywający 
główne postacie wawelskiego dworu 
– w epokowych strojach, na tle dawnej 
muzyki – mówili o problemach nęka-
jących społeczeństwa od starożytności 
przez średniowiecze po współczesność. 
Wspominali o waśniach, łamaniu pra-
wa, kłamstwie, obłudzie, naiwności i 
głupocie, uleganiu pochlebstwom oraz 
o przekupstwie panującym wśród ludzi. 
Szerzącemu się złu przeciwstawiała się 
Królowa Jadwiga. Kładła duży nacisk na 
rozwój oświaty, życie zgodne z normami 
religijnymi, szerzenie chrześcijaństwa 
drogą pokojową i wzmacnianie państwa 
polskiego.
 Przedstawienie w wykonaniu brzoste-
ckiej młodzieży zdobyło uznanie wśród 
uczestników spotkania, którzy nagrodzili 
ją gratulacjami i gromkimi brawami oraz 
zaprosili do obejrzenia inscenizacji o 
Pani Wawelskiej przygotowywanych 
przez rzeszowskie gimnazja na następne 
„Wieczory ze Świętą Jadwigą Królo-
wą”.

A. Cz.

Królowa Jadwiga wzorem dla współczesnych

Ks. prof. dr hab. Stanisław  
Nabywaniec

Dobra wczesna edukacja to wyrów-
nanie szans edukacyjnych dzieci. 

Fundacja Komeńskiego mająca swoją 
siedzibę w Warszawie od kilku lat 
prowadzi działania służą-
ce podnoszeniu jakości i 
poziomu upowszechnienia 
wychowania przedszkolne-
go w Polsce. Doświadczenia 
te pozwoliły stworzyć pro-
jekt „Ośrodki Przedszkolne 
– szansa na dobry start”.
 Celem projektu jest 
przygotowanie rozwiązań 
organizacyjnych i progra-
mowych, które pozwolą 
na upowszechnienie alter-
natywnych form edukacji 
przedszkolnej dla dzieci w 
wieku 3-5 lat. Trzy takie 
ośrodki istnieją już naszej 
gminie od 2005 roku. Taką 
placówką może poszczycić 
się również Nawsie Brzoste-
ckie.  Nauczyciel pracuje z dziećmi 12 
godzin tygodniowo według programu 
pracy spełniającego wymogi podstawy 
programowej dla przedszkoli. Dzieci 

poprzez zabawę, różnego rodzaju do-
świadczenia, mierzenie, badanie, spraw-
dzanie, zainteresowania, aktywność 
twórczą, ciekawość  poznawania świata 

podejmują działania w celu odkrycia jak 
naprawdę jest. 
 Dnia  6 – go lutego 2007 r. nasze 
ośrodki  wizytowali przedstawiciele 

Fundacji pani Monika Rościszewska-
Woźniak oraz  Wojciech Ronatowicz. 
Oglądali prace wykonane przez dzieci, 
robili zdjęcia, nagrywali wspólne zaba-

wy dzieciaków, rozmawiali 
z nauczycielem, dziećmi, 
rodzicem przebywającym 
na naszych zajęciach. Wy-
mieni również doświad-
czenia dotyczące tworzenia 
projektów grantowych i ich 
realizacji z dyrektorem Ze-
społu Szkół Urszulą Wojna-
rowską. Doceniając dotych-
czasowe osiągnięcia szkoły 
w pozyskiwaniu dodatko-
wych środków na edukację 
wczesnoszkolną zaprosili 
szkołę za pośrednictwem 
dyrektora do udziału w 
nowym, przygotowywanym 
przez Fundację projekcie. 
Uśmiechnięci i zadowoleni 
z naszej pracy pojechali 

odwiedzić inne ośrodki znajdujące się 
na Podkarpaciu.  

Małgorzata Czekaj

OŚRODEK PRZEDSZKOLNY – SZANSA NA DOBRY START
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3. TŁO HISTORYCZNE  
RABACJI

Po rozbiorach Polski teren objęty 
rabacją był pod zaborem austriac-

kim. Utworzono Królestwo Galicji. 
Galicja była podzielona na osiemnaście 
obwodów czyli cyrkułów. W 1846 roku 
istniały, między innymi, następujące 
cyrkuły: Wadowice, Bochnia, Nowy 
Sącz, Tarnów, Jasło, Rzeszów, Sanok, 
Przemyśl i Lwów. Władza zaborcy była 
dwustopniowa. Pierwszą instancją były 
urzędy cyrkularne, ze starostą na czele. 
Drugą instancją było Gubernium z sie-
dzibą we Lwowie, z gubernatorem jako 
najwyższą władzą. Administracja au-
striacka nie schodziła niżej cyrkułów.
 Przed rozbiorami właściciel wsi był 
panem chłopskiego życia i śmierci. W 
wyniku zaborów sytuacja wsi w Galicji 
nie uległa pogorszeniu.
 Od 1784 roku władzę administracyj-
ną na wsi sprawował pan – właściciel 
dworu – jeśli mieszkał w dominium 
lub egzaminowany urzędnik zwany 
mandatariuszem. Dominium było jed-
nostką administracyjną, która powstała z 
połączenia posiadłości kilku właścicieli 
ziemskich. Natomiast wójta wsi powoły-
wał dziedzic spośród osób zgłoszonych 
przez gromadę. Mieszkańcy wsi to: 
gospodarze, zagrodnicy, chałupnicy i 
komornicy.
 Włościanin, czyli chłop, miał obo-
wiązki względem dziedzica, pana. Naj-
ważniejszym z nich była pańszczyzna, 
czyli przymusowa, darmowa praca na 
rzecz dziedzica. Pańszczyzna, nazy-
wana przez chłopów „pańskie”, była 
najcięższym obowiązkiem i najbardziej 
znienawidzonym przez chłopów. Z 
drugiej strony była ona podstawą bytu 
panów. Dzień roboczy na pańskim 
trwał osiem godzin w zimie i dwana-
ście w lecie. Ponadto dwór pobierał od 
chłopów również czynsze w gotówce i 
daniny w naturze. Właścicielem wsi był 
pan, a pańszczyźniany chłop był tylko 
użytkownikiem ziemi, nie była ona jego 
własnością.
 Właściciel wsi mianował i opłacał 
mandatariusza, który nadzorował odra-
bianie pańszczyzny, pilnował interesu 
dworu. Musiał on służyć dwóm panom: 
ziemianinowi i cyrkułowi. Lawirując 
między interesami swoich pracodaw-
ców, krzywdził chłopów. Nic dziwnego, 

że był znienawidzony przez wieś. Bez-
pośrednim wykonawcą decyzji pana lub 
mandatariusza we dworze był ekonom 
i karbowy, którzy to „narzędzia chłosty 
tak wiernie piastowali, że niemal wrosło 
im to do dłoni”.
 Wójt, według prawa, nie mógł 
występować przeciwko dworowi. W 
razie potrzeby, a potrzeba była częsta, 
gromada wybierała deputowanych do 
prowadzenia procesów z dziedzicem. 
Deputowani, opatrzeni plenipotencją, 
reprezentowali wieś w procesie z dwo-
rem. Tytułowy bohater był plenipoten-
tem wsi Smarżowa.
 Na jednego chłopa w Galicji przypa-
dało 1,4 morgi ziemi, a na jednego dzie-
dzica 195 morgów. Morga wiedeńska to 
0,58 ha. Oprócz tego grunty dworskie 
były lepsze niż chłopskie. 
 Zabory, co brzmi paradoksalnie, 
przyniosły chłopom pewne ulgi. Patent 
Józefa II z 1782 roku znosił „niewolę” 
chłopów względem panów. Teoretycznie 
chłop, który doznał krzywdy we dworze, 
mógł odwołać się do cyrkułu, lecz droga 
od teorii do praktyki była bardzo długa, 
uciążliwa i często nieskuteczna. Jednak 
w dalszym ciągu obowiązkiem chłopa 
było posłuszeństwo wobec pana oraz 
pańszczyzna.
 Te ulgi zakodowały w umysłach 
chłopów przychylną opinię o „cysorzu”. 
Cesarz, w świadomości chłopa, był jakąś 
nieomylną i sprawiedliwą instytucją. 
Mit ten utwierdzali w Galicji żołnierze, 
synowie chłopów, a był to efekt szkole-
nia politycznego. Dobry żołnierz mógł 
otrzymać dłuższy urlop. Ci urlopowicze, 
nazywani urlopnikami, imponowali 
we wiosce odwagą, pewnością siebie i 
żołnierską fantazją. To oni wychwalali 
„dobrego cesarza”.
 „U chłopa ojczyzna była ojcowizną 
(spadkiem po ojcu), polak (szlachcic) 
był jakimś mitycznym potworem, nie-
równie gorszym od diabła, a chłop sam 
w swoim silnym przekonaniu nie był 
polakiem jeno cesarskim”.
 Chłopi wiedzieli, kto jest ich panem, 
proboszczem, cesarzem, jakie mają wo-
bec nich obowiązki, o więcej nie pytali; 
polityka była im obca.
 Szacuje się, że chłop oddawał panu 
więcej niż 50% wypracowanego przez 
siebie dochodu. W cyrkule tarnowskim 
pańszczyzna na głowę ludności była 
najwyższa w całej Galicji.
 Od 1836 roku starostą w obwodzie 

tarnowskim był Józef Breinl. Był to 
człowiek energiczny, pilny, mściwy i 
drażliwy. Sprytnie lawirował i udawał 
dobroduszniaka, pozornie faworyzował 
chłopów, lecz bez szlachetnych przesła-
nek. Nie miał zaufania wśród szlachty. 
Przypisywano mu zdanie: „Urzędnicy z 
chłopami wystarczą na to, aby zaludnić 
Galicję – po co jeszcze szlachta?”.
A po co urzędnicy austriaccy?
 W 1846 roku i wcześniej w Galicji 
nie istniała jeszcze kolej żelazna, konny 
wóz lub konny grzbiet były jedynym 
środkiem lokomocji. Oczywiście nie 
było radia, telewizji, telefonów i energii 
elektrycznej. Na wsi i we dworze nie 
było sprzętu mechanicznego. Sierp i 
cepy były podstawowymi narzędziami 
przy żniwach, nawet kosa nie była wtedy 
jeszcze powszechnie używana.
 Żniwa we dworze były prawdziwą 
mordownią dla pańszczyźnianego chło-
pa. W okresie poprzedzającym rabację 
w galicyjskiej wsi panowała straszna 
nędza, głód, choroby, a żebractwo było 
powszechne w każdej wsi. Chłop miesz-
kał w drewnianej chacie, najczęściej 
jednoizbowej i kurnej, w kącie była 
słoma zamiast łóżka, a porą zimową 
jeszcze krowa w izbie. Jedzenie nędzne. 
Mówiono, że chleba starcza chłopu na 
kwartał, a na zimę – stawek jałowego 
żuru, trzy korce ziemniaków i cebrzyk 
kapusty, a na przednówku trawa.
 W latach czterdziestych XIX wieku 
nędzę w Galicji dopełniały jeszcze klę-
ski elementarne: mokre lata, wylewy 
rzek i zaraza ziemniaczana. Wówczas 
przednówek był tak ciężki, jakiego naj-
starsi ludzie nie pamiętali. Tłumy głod-
nych żebraków snuły się po Galicji.
 Właściciele dworów mieli olbrzymią 
władzę nad chłopami i z tej władzy 
bezwzględnie korzystali, a nawet jej 
nadużywali. Według szlachty chłop 
powinien mieć jedynie prawo do pracy, 
i to pańszczyźnianej pracy, a człowiek 
zaczynał się od szlachcica. Względem 
poddanych stosowano kary cielesne 
– bito chłopów. Dziedzic i oficjaliści 
znęcali się nad poddanymi. Dyby i kije, 
baty i powrozy były podstawowymi 
narzędziami pracy ekonomów i karbo-
wych. „Bili w domu i polu za byle co, 
nawet trudno dać temu wiarę jak się pa-
nowie nad ludem pastwili” - wspominał 
jeden z chłopów.
 Ciężki był los chłopa pańszczyźnia-
nego: ciężka praca od świtu do nocy, 
praca ponad ludzkie siły, a do tego tęgie 
kije. Panowie nie cenili życia poddane-
go.
 Chłop, oprócz wyzysku, był dodat-
kowo przez szlachtę poniżany, nie był 
uważany za osobę ludzką, ale za coś 
gorszego. Szlachcic traktował chłopa 
jedynie jako siłę roboczą w pańszczyź-
nianym folwarku. Morze krwi, łez i potu 
dzieliło chłopów od tych ze dworu. To 
poniżanie, pogardzanie chłopem przez 
dziedzica było istotnym elementem 
antagonizmów pomiędzy dworem a 

StaniSław BiałaS

Jakub Szela
Kim był?      (2)
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wsią.
 Straszna i okrutna dola polskiego 
chłopa trwała setki lat. Poniżanie czło-
wieka przez człowieka, pogardzanie 
chłopa przez dziedzica trwały przez 
wieki.
 Nędza i wyzysk ludzi wsi w XIX 
wieku w Galicji nie były sprawą nową, 
ciągnęły się przez stulecia i występowa-
ły również w innych krajach. Była i jest 
to sprawa drażliwa, temat przemyśleń i 
refleksji dla wielu.
 Król Jan Kazimierz publicznie wy-
znał, że wszelkie nieszczęścia ostatnich 
lat były „chłostą za jęki i uciemiężenie 
chłopów”.
 Jan Paweł II w 1979 roku w swojej 
homilii w Meksyku tak mówił: „Uciska-
ny lud wiejski, pracownik, który swoim 
potem skrapia także swoje strapienie, nie 
może dłużej czekać na pełne i skuteczne 
uznanie jego godności, bynajmniej nie 
niższej od godności jakiejkolwiek innej 
warstwy społecznej. Ma prawo, aby 
go poważano, aby go nie pozbawiano 
– przez różne manewry, które często są 
po prostu grabieżą – tego, co w takiej 
małej ilości posiada...”.
 To są słowa Papieża, który cztery lata 
wcześniej, w 1975 roku, przemawiał 
także do ludu wiejskiego w Przeczycy, 
niedaleko Siedlisk.
 „Kara Boża nie minie Polski za znę-
canie się nad włościanami” – głosił Ł. 
Opaliński.
 „Batogiem uczono chłopów odkry-
wać głowę przed pańskim progiem” 
– pisała M. Konopnicka.

4. DWORY W SIEDLISKACH  
I SMARŻOWEJ

Stanisław Bogusz w 1794 roku ożenił 
się z Apolonią Stojowską, córką wła-

ściciela dworów w Siedliskach i Smar-
żowej. Oba dwory, w drodze spadku, 
od 1804 roku były własnością Apolonii 
i Stanisława Boguszów. Stanisław uro-
dzony w 1762 roku był szambelanem 
ostatniego króla Polski i miał dobre 
stosunki towarzyskie w Warszawie. 
Często z całą rodziną przebywał w sto-
licy, gdzie pieniędzy nie oszczędzał, a 
dochody czerpał z Siedlisk i Smarżowej, 
z pracy swoich poddanych. Stanisław i 
Apolonia Boguszowie mieli czwórkę 
dzieci: Wiktoryna, Ludwikę, Henryka 
i Nikodema. Od 1835 roku Nikodem 
Bogusz był właścicielem dworu w 
Smarżowej, a Wiktoryn odziedziczył 
dwór w Siedliskach. Adam, syn Henryka 
Bogusza, napisał historię Siedlisk i swo-
jego rodu, natomiast Ludwika Bogusz, 
żona Ludwika Gorayskiego, napisała 
pamiętnik z okresu rabacji. 
 Podobne życie, a może jeszcze gorsze 
niż na innych terenach, mieli pańszczyź-
niani chłopi, poddani Boguszów w 
Siedliskach i Smarżowej. Z pańszczyzną 
u Boguszów nie było żartów – za nie-
posłuszeństwo leciały kije na goliznę, a 

nawet męczeńska śmierć.
 Między dworami i chłopami trwał 
długoletni spór o wymiar pańszczyzny z 
gruntów użytkowanych przez chłopów. 
Stosunki między dworami i wsią były 
złe. Dziedzice nadużywali swojego 
prawa i bardzo źle traktowali swoich 
chłopów. Wieś czuła się pokrzywdzona 
i oszukana przez dwór, a te odczucia 
rodziły niechęć i wrogość do dworu. 
Chłopi czuli szczególną nienawiść do 
wykonawców decyzji pana: ekonomów, 
rządców, dzierżawców i karbowych. 
Mówiono, że: „przestraszony chłop 
na sto kroków przed rządcą zdejmował 
czapkę”.
 Chłopi w dominium siedliskiej parafii 
byli wyjątkowo źle traktowani, bo już 
nie tylko wyzysk i bicie, ale znęcanie 
się, poniżanie i katowanie było codzien-
nością.
 O tych niechlubnych czynach Bogu-
szów, ich rządców i ekonomów zacho-
wały się zeznania chłopów na podstawie 
opowiadań ich ojców lub osobistych do-
świadczeń. Te relacje chłopów spisał ks. 
A. Ruminowski, proboszcz siedliskiej 
parafii w latach 1885-1922, budowniczy 
obecnego kościoła w Siedliskach.
 Niżej podamy kilka szczegółów z 
protokołu Ruminowskiego, spisanego 
w 1905 roku.
 Andrzej Szydłowski, urodzony w 
1821 roku, mówił: „Niech Bóg broni, 
jak się panowie z ludźmi obchodzili ... 
panowie byli wtedy źli jak strach, mę-
czyli niewinnych ludzi”.
 W innym miejscu ks. Ruminowski 
opisuje jak Piotr Śliwa we dworze w 
Smarżowej zrzucił w oborze część gnoju 
z wozu – widać miał słabe konie. Zoba-
czył to ekonom i Śliwie wymierzyli tyle 
kijów, że „na raczkach jak pies poszedł 
do domu i był kaleką aż do śmierci”.
 A leśniczy Stradomski to nie tylko 
bił, ale nawet strzelał do ludzi. Wik-
tor Bogusz krzywdził chłopów nawet 
przy obliczaniu dni pańszczyźnianych. 
Wspomniany już wcześniej A. Szydłow-
ski przepracował na pańskim 30 dni za 
J. Szelę. Bogusz nie zaliczył tych dni, 
twierdząc, że Szela powinien osobiście 
odrabiać pańszczyznę.
 Innym razem Wiktor Bogusz nie 
oddał chłopu Sarnie wyłudzonych pie-
niędzy. I zamiast zwrotu długu kazał 
mu wymierzyć 50 kijów i jeszcze dodał: 
„Ty hyclu! Toś jaśnie panu nie chciał 
pożyczyć, a Żydowi pożyczył”.
 W 1839 J. Szela wrócił ze Lwowa, 
a mandatariusz dominikalny zamknął 
go do więzienia na sześć tygodni. Mało 
tego, w dzień Nowego Roku zapędzili 
skutego Szelę do kościoła i na środku 
świątyni stał boso pod strażą przez całe 
nabożeństwo, aby go ośmieszyć i poni-
żyć.
 Według obowiązującego wówczas 
prawa panowie nie mogli wymierzać 
kary śmierci. Jednakże w „państwie 
Boguszów” karano śmiercią przez za-
męczenie. 

 O tych morderstwach także pisze ks. 
Ruminowski:
 Michał Bartosik spóźnił się z mąką 
do dworu. Za to osadzono go w piwnicy: 
„Stał po pas w wodzie, aż mu nogi gniły, 
a on cały zapuchł” i zmarł.
 Michał Sokół z Głobikówki wszedł 
w czapce do pokoju pana. Za co przy-
wiązali go „na jodle i zapalili ogień 
pod nim i tak palili, aż mu brzuch pękł i 
umarł”.
 W Lubczy, na pańskim urlopnik 
pracował wolniej niż inni. Rano rządca 
kazał wymierzyć mu 20 kijów. Po połu-
dniu rządca znów zauważył, że pracuje 
wolniej przy żniwie i dał mu raz, a on 
mówi „Ej, trza do pary” – tak mu dał; 
„trza poprawić” – powiedział urlopnik. 
Rządca skoczył, zacisnął mu ręce na 
szyi i „na stojaka udusił”. Za zabójstwo 
chłopskiego syna Bogusz skazał rządcę 
na 49 godzin aresztu.
 Tak – w opisie ks. Ruminowskiego 
– wyglądało rzekomo „ojcowskie i spra-
wiedliwe” postępowanie rodziny Bogu-
szów. A ojcowskim i sprawiedliwym, 
postępowanie dziedziców z Siedlisk, 
nazywał ks. Stefan Dembiński.
 Natomiast ks. K. Kawula, proboszcz 
siedliskiej parafii, tak pisze: „Ślepa i 
głucha w swoim egoizmie była szlachta 
na problemy pańszczyzny. Szlachta 
polska zamknęła się w izolowanej od 
otaczającej jej rzeczywistości twierdzy 
własnego egoizmu, bronionej pychą i 
chciwością”.
 W siedliskiej parafii byli dziedzice 
– krwiopijcy, ale byli również dziedzice 
– miłosierni. Do tych drugich należała 
Eufrozyna Chwalibóg, siostra Apolonii 
Bogusz. Eufrozyna od 1799 roku w 
wyniku kupna od Józefa Stojowskiego, 
stała się właścicielką dworu w Grudnej 
Dolnej. Wówczas, według A. Bogu-
sza, dwór ten odznaczał się elegancją. 
Eufrozyna zapisała się chwalebnie w 
pamięci włościan, kiedy to w 1805 roku 
zapanowała epidemia. Z narażeniem 
własnego życia ratowała poddanych. 
Nie oszczędzała pieniędzy na medyków 
i lekarstwa, sama odwiedzała chorych w 
ich chatach. Oprócz tego w czasie głodu 
we wsi rozdawała zboże potrzebującym, 
a było ich wielu.
 Za te szlachetne czyny otrzymała 
pisemne najwyższe uznanie od cesarza. 
Jeszcze przez długie lata w Grudnej 
wspominali „dobrą panią” Chwalibo-
gową. Być może, to właśnie pamięć o 
Chwalibogowej sprawiła, że w czasie 
krwawych dni rabacji z dworu w Grud-
nej Dolnej nikt nie został zamordowany, 
ba, nawet nie ma wzmianki o rabunku 
dworu.
 Zachowanie „dobrej pani” świadczy 
o tym, że nie wszyscy właściciele dwo-
rów byli pazernymi i bezwzględnymi 
wyciskaczami chłopskich łez. Zapewne 
E. Chwalibóg nie była jedyną osobą z 
dworu o ludzkich cechach.

c.d.n.
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Z Brzostku rodem...
„W ciszy nocnej szumią drzewa
Łąki pachną dookoła.
Wiatr daleką pieśń przywiewa,
Ktoś mnie czeka! Ktoś mnie woła!
Czuję dziwne niepokoje...
Tajemnicze serca drżenie,
Bądźcie zdrowe, łąki, zdroje.
Woła na mnie przeznaczenie...”

M. Konopnicka „Ktoś mnie czeka”

Luty 2007 roku ja-
kiś mniej mroźny i 

zimowy. Drogi pokry-
te lekką taflą śniegu 
w prześwitach słońca 
błyszczą perełkami z 
wielością barw tęczy. 
Na polach biało, pu-
chowe pierzynki okry-
wają oziminy, zaorane 
skiby ziemi, łąki, pol-
ne ścieżki i bezdroża. 
Lasy pokryte cienką 
warstwą śniegu sto-
ją jak zaczarowane 
istoty opiewane przez 
baśniopisarzy. Droga 
polna wiodąca z Kleci 
przez Poręby na Góry 
Bukowskie, a potem 
nieco w dół na Budy. 
A stamtąd niezwykły 
widok na dolinę Wisłoki, rozłożone wsie ciągnące się aż pod 
Liwocz. Patrząc w stronę Brzostku widnieje wzgórze z monu-
mentalną budowlą kościoła parafialnego i wielością domów 
mieszkalnych, wśród których wije się szosa wiodąca turystów 
w Bieszczady, w góry, a potem do Europy – zaś wschodnia 
ściana Bud Bukowskich oparta jest na pięknych lasach mie-
szanych. O tej porze roku panuje tu cisza, niezwykły spokój, 
a każdy wzgórek, ścieżka, krzak zmusza do refleksji. Jak w 
takim niezwykłym, pełnym uroku miejscu żyli ludzie – jak 
przed laty na tym dziewiczym terenie wyrastały pokolenia, jak 
pokonywały trudy życia, kim dzisiaj są, jaki jest ich stosunek 
do „rodzinnego gniazda”, z którego wyrośli? Te i inne pytania 
cisną się na usta. Dzisiaj wiedzie od szosy międzynarodowej 
wygodna asfaltowana droga, kiedyś była tutaj tylko błotnista 

ścieżka. Kiedyś na bosaka dzieci biegały do szkoły, a potem 
pasienie krów i praca na roli było niemalże jedyną rozrywką, 
dzisiaj autobus szkolny, komputery, radia, telewizory zabez-
pieczają wolne godziny popołudniowe. Kiedyś lampa nafto-
wa, a przy niej gromadka dzieci, a dziś światło elektryczne i 
wszystkie wygody z nim związane. Kiedyś itd..., można by 
porównywać bez końca. Razem z postępem cywilizacyjnym 

zmienia się oblicze wsi – ale warto pokazać życie rodziny 
wielodzietnej, żyjącej z dala od łatwych rozwiązań socjal-
nych, a pomimo to tworzący pełny miłości i przyjaźni krąg 
rodzinny oddany sobie i innym. Rodzina niezwykła będąca 
przykładem, że trudna młodość jest doskonałą kuźnią cha-
rakterów, szkołą twardych zasad moralnych i etycznych oraz 
wspaniałą receptą na wyposażanie własnej osobowości we 
wszelaką wiedzę. Taką niezwykłą rodziną są dzieci i wnuki 
Heleny i Walentego Wojdyłów.
 Helena z Kolbuszów Wojdyłowa była córką Jakuba i Julii 
z Sarneckich. Wychowywała się w domu pełnym miłości 
i szacunku do siebie, poszanowania języka ojczystego, ni-

gdy nie słyszała prze-
kleństwa, co najwyżej 
„psiakość” było wiel-
kim wulgaryzmem u 
ojca. Miłość do żony 
i dzieci, spokój, bogo-
bojność, pracowitość, 
szlachetność serca 
zostały na stałe zako-
rzenione w psychice 
Heleny, która później 
w swojej rodzinie te 
same ideały przeka-
zywała własnym dzie-
ciom.
 Walenty Woj-
dyła  pochodz i ł  z 
sześciodzietnej ro-
dziny z Brzysk. Brat 
Franciszek grał na 
skrzypcach, a Jan z 
Walentym z toporkiem 

chodzili do budowy domów – w czasach międzywojennych 
wieś polska była budowana z drewna. Siostry zaś Bronisława 
i Olimpia wyjechały do Stanów Zjednoczonych, zaś Zofia do 
Prus Wschodnich.
 Helena i Walenty Wojdyłowie wiedli spokojne i pracowite 
życie na Budach. Helena pracowita z motyką, sierpem, rydlem 
w polu na zagonach, zaś Walenty z siekierką i toporkiem na 
budowach. Wieczorami i zimą siedział na zydlu i przy lampie 
naftowej reperował buty, czasami robił nowe damskie buciki, 
zgrabne i nowoczesne, z klockowym obcasikiem. Zauroczona 
talentem męża młoda żona Helena mówiła: „te buciki mogą 
jechać na wystawę do Paryża”. Walenty był światłym mężczy-
zną, przeszedł już w życiu trochę biedy – brał udział w wojnie 
bolszewickiej, walczył w kompanii u Hallera aż pod Stry-
jem. Ponadto 
obdarzony był 
zdolnościami 
manua lnymi 
i miłością do 
d r e w n a ,  c o 
potem odzie-
d z i c z y l i  p o 
nim wszyscy 
synowie i wnu-
ki. Spokojne 
życie rodzinne 
przerwał nalot 
samolotów nad 
wioskę ,  huk 
w y s t r z a ł ó w, 
strach i prze-
rażenie u lud-
ności cywilnej. 
Piekło wojenne, niepokój, kontyngenty dla Niemców, napady 
żołnierzy niemieckich i rodząca się partyzantka, wszystko 
to wyrwało rodzinę z błogiego spokoju w jakim żyli. Budy 
Bukowskie miały dobre położenie dla działających w lesie 
partyzantów, ale też okupantowi potrzebne były ręce młodych 
Polaków do roboty. Helena została zwerbowana do pracy w 

Budy bukowskie z widokiem na dom Wojdyłów

Helena i Walenty Wojdyłowie

Wojdyłowie z synem Edwinem
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kuchni, gotowała strawę. Ciężko było kobiecie w ciąży pra-
cować i przemierzać po błotach i śniegach kilometry drogi. 
W domu było już sześcioro dzieci, a tu ojciec został zabrany 
do robót przy budowie bunkrów w Gogołowie. Pracował jako 
murarz, chociaż nigdy tego zawodu nie wykonywał, ale jak to 
mówi przysłowie „potrzeba jest wielką matką”. Z konieczno-
ści został murarzem, a wieczorami naprawiał Niemcom buty. 
Radzi byli z tej roboty i już tak nie był pilnowany, a kiedy 
ruszyła ofensywa, uciekł. Przez lasy, pod osłoną nocy przy-
szedł do domu. Zmarznięty, zawszony, brudny – znowu radość 
zapanowała, byli wszyscy razem. Aż tu spokój zburzył nie-
udany atak partyzantów na oficerów niemieckich w Bukowej. 
Na dwa tygodnie 
przed wysiedle-
niem wszystkich 
wiosek, Bukowa 
została spacyfi-
kowana i wypę-
dzona. Ludność 
uciekała do ro-
dzin, znajomych, 
byle dalej od do-
mów – te zosta-
ły podpalone, aż 
Bukowa zamie-
niła się w jeden 
ogrom ognia, a 
łuny odbijały się 
od ciemnego tła 
leśnego. Strze-
lanie, płacz, jęki 
rannych, szloch 
matek z małymi 
dziećmi na ręku, 
ucieczka i panika. 
Helena i Walen-
ty Wojdyłowie z 
gromadką małych 
dzieci dostali schronienie u Szczepanika w Januszkowicach, 
prawie żadnego dobytku ze sobą nie wzięli, jedynie krowa 
żywicielka poszła z nimi. Po dwóch tygodniach ludność całej 
gminy, a w tym i Januszkowic została wysiedlona za Wisłokę. 
Uciekali pielgrzymi za Wisłokę, w nieznane, bez dobytku, z 
maleńkimi dziećmi na rękach, kobiety ciężarne dźwigające 
węzełki z pierzynami, czy też innymi drobnymi naczyniami, 
a domy ludności za Wisłoką wcale nie były bogate, ani przy-
gotowane na takie ilości ludzi, ale przyjmowali uciekinierów, 
dzielili się żywnością i kątem. Najpierw Wojdyłowie dostali 

schronienie u 
Wojdyłów w 
Błażkowej, po-
tem u Potrzeby, 
aż wreszcie do-
tarli do Garduły 
w Brzyskach aż 
pod Liwoczem. 
Dobrze trafili, 
bo bezdzietna 
rodzina dała im 
godziwe schro-
nienie i tutaj 
zostali do 17 I 
1945 r. W dniu 
w y z w o l e n i a 
Garduła załado-
wał ich na furę, 
dołożył worek 
pszenicy, tro-

chę krup i ziemniaków i z takim majątkiem wrócili do domu. 
Dom był cały, stał na uboczu i uciekający okupanci nie zdążyli 
go spalić. Od Zawiślaków otrzymali dwie krowy i rozpoczęli 
żywot w ciężkiej rzeczywistości powojennej. Wielkie mrozy 
i śniegi tamtej zimy utrudniały wyjście do lasu po drzewo, a 

i żywności było niewiele. Najgorszy był przednówek. Mali 
chłopcy od Wojdyłów zbierali zmrożone ziemniaki, które były 
jedynym pożywieniem. I tak mieli szczęście, że były krowy, 
to głodne brzuszki dziecięce napełniane były mlekiem. We 
wszystkich wsiach była duża bieda, którą od czasu do czasu 
wspomagały dary z Unry – amerykańskie fasolki, bekony i 
ubrania były wielkim dobrodziejstwem. Do szkoły dzieci z 
Bud i Gór Bukowskich miały daleko, nie było dróg, przemie-
rzały boso kilometry tam i z powrotem. Ale gorliwie wsłu-
chiwały się w słowa płynące z ust nauczycieli i wszystko co 
słyszeli próbowali zapamiętywać. Do starszych klas chodzili 
chłopcy z siostrą do Brzostku. A po południu pomagali matce 

w pracach polo-
wych, bo trzeba 
było urobić na 
obowiązkowe do-
stawy dla państwa 
i wyżywić sporą 
gromadkę dzieci, 
jeszcze po wojnie 
urodziła się ich 
dwójka.
 Ojciec szedł na 
budowy, pracował 
jako cieśla przy-
gotowując więźby 
dachowe między 
innymi na szkole 
i budynku liceum 
w Kołaczycach, 
a wieczorami na-
prawiał, łatał i ro-
bił nowe buciki. 
Zwykle robił to 
z potrzeby serca, 
bo właściwie to 
prawie nikt nie 
miał pieniędzy, co 

najwyżej produktami rolniczymi był wypłacany. W trudzie 
wybudowali ojcowie nowy dom, który stoi po dziś dzień. 
Matka była kobietą niezwykle spokojną, życzliwą, pogodną, 
wyśpiewywała dzieciom liryczne piosenki, uczyła ich wier-
szyków, które później recytowały w szkole i przynosili od 
kierownika szkoły pana Rączki bardzo dobre oceny. Udzielała 
też sąsiadkom porad medycznych, znała się na zielarstwie, ho-
dowli bydła, drobiu i intuicyjnie umiała pomóc. Znana była z 
szlachetności serca i bystrości umysłu. Umiała uszyć, przeszyć 
z dużego na małe ubranko i sprytem życiowym towarzyszy-
ła dzieciom i 
m ę ż o w i  w e 
wszystkich po-
trzebach.
 Najstarszy 
syn Czesław 
ożenił się z Ge-
nowefą Foryś. 
W czasie wojny 
opiekował się 
końmi Miodo-
wiczowej ze 
dworu w Ja-
nuszkowicach. 
Był sprytnym, 
dobrze znają-
cym rachunek 
p a m i ę c i o w y 
mężczyzną i od 
1946 r. pracował 
w skupie produktów rolnych w Gminnej Spółdzielni w 
Brzostku, a ponadto prowadził gospodarstwo rolne. Miał 
dziewięcioro dzieci.

Zofia i Leopold Wojdyłowie Zofia i Kazimierz Wojdyłowie

Jadwiga i Julian Wojdyłowie Genowefa i Czesław Wojdyłowie

Dokończenie na stronie 12
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 Najstarsza córka Władysława po mężu Wacońska, po skoń-
czeniu szkoły podstawowej wyjechała na ziemie odzyskane 
do wujka Ludwika Kolbusza, który zamieszkał w Brzegu 
nad Odrą. Była bardzo oddana rodzinie. Po skończeniu lice-
um pedagogicznego w Olbrachtowicach na Opolszczyźnie. 
Tam przyszły na świat jej dwie córki – Marta i Urszula. Była 

niezwykłą nauczycielką, uczyła 
fizyki i chemii, a ponadto opie-
kowała się dziećmi specjalnej 
troski oraz biednymi, których 
po wojnie było bardzo dużo. 
Ponadto bardzo pomagała ro-
dzicom, wzięła do siebie na 
Opolszczyznę brata Leopolda, 
Kazimierza i siostrę Halinę. 
Była niezwykle wrażliwa na 
niedostatek rodzeństwa i poma-
gała im z całego serca. Po latach 
wróciła w rodzinne strony i na 
emeryturze pracowała w szkole 
w Bierówce, wspierała mate-
rialnie matkę. Obecnie jest u 
córki w Ameryce.

 Syn Mieczysław ożenił się z Wandą Bigos z Opacionki, 
miał dziewięcioro dzieci, pracował na roli oraz w budowni-
ctwie. Pracował przy budowie kościoła w Januszkowicach, 
działał w Solidarności.
 Syn Julian ożeniony z Jadwigą Błoniarz z Sowiny, jest 
technikiem budowlanym. Pracował w Jasielskich Przedsię-
biorstwach Budowlanych, nadzorował przy budowie znaczą-
cych budów, takich jak ZUS w Jaśle. Bardzo oddany rodzinie, 
dbał o dobre wykształcenie córek.
 Syn Kazimierz szkołę średnią kończył na Opolszczyźnie. 
Od dziecka kochał muzykę, a nade wszystko subtelne brzmie-
nie skrzypiec. Swoją miłość do skrzypiec utrwalił gruntownym 
wykształceniem w Konserwatorium Muzycznym w Krakowie 
i wrócił do swojego bliskiego środowiska. Pracował jako na-
uczyciel w Szkole Muzycznej w Jaśle. Ożenił się z mgr inż. 
górnictwa Zofią Kolbuszówną i z tego małżeństwa jest dwoje 
dzieci. Izabela – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, 
mgr lingwistyki stosowanej oraz doktor praw uniwersytetu 
w Konectiket i w tym zawodzie pracuje 
w Stanach Zjednoczonych. Syn Jakub 
jest magistrem chemii. Z niezwykle 
zdolnych rodziców wyrosły dzieci, które 
rozsławiają imię rodziny i Polaków na-
wet w wielkim amerykańskim świecie.
 Syn Leopold ukończył zawodową 
szkołę elektryczną na Opolszczyźnie 
i powrócił w rodzinne strony. Ożenił 
się z nauczycielką Zofią Dachowską, 
ukończył zaocznie liceum w Krośnie 
i pracował długie lata jako elektryk 
w Gamracie, potem kierownik bazy 
międzykółkowej, kierownik transportu 
Centrali Rolniczej, aż wreszcie z sy-
nem Grzegorzem mgr inż. ekonomii 
rolnictwa otworzyli stolarnię, w której 
wytwarzają meble i urządzenia z drew-
na – miłość do drewna powtórzyła się 
w trzecim pokoleniu. Krzysztof, drugi 
syn Leopolda jest majorem w wojsku, a 
Leszek pracuje za granicą.
 Druga córka Wojdyłów Maria Halina 
już od dziecka naznaczona była umie-
jętnością pokonywania trudów. Jako 
siedemnastoletnia dziewczynka została 
zabrana przez opiekuńczą starszą siostrę na Opolszczyznę, 
stamtąd sama wracała pociągiem do Tarnowa. Samotna po-
dróż małej dziewczynki przez kilkanaście godzin przez całą 
południową Polskę, od zachodu z Olbrachtowic do Brzost-

ku, a stąd pieszo na Budy Bukowskie wymagała nie małej 
odwagi i uporu. Po roku nauki na Opolszczyźnie wróciła 
do rodziców, zdobywała wiedzę w bukowskiej szkole. Była 
dobrą uczennicą, dużo recytowała, śpiewała – miłość do 
muzyki pozostała jej do dziś, kocha muzykę poważną, ma 
bogate zbiory muzyczne, muzyka jest dla niej antidotum na 
smutek, radość i trudy życia. Na Opolszczyźnie ukończyła 
szkołę średnią oraz Studium Nauczycielskie o kierunku geo-

grafia. Na Uniwersytecie Gdańskim ukończyła magisterskie 
studia geograficzne. Często wyjeżdżała do Niemiec, uczyła 
się języka, chciała być nauczycielką języka niemieckiego. 
Wróciła w rodzinne strony i w Liceum Ogólnokształcącym 
w Kołaczycach uczyła niemieckiego oraz sama doskonaliła 
język studiując germanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
ukończyła studia magisterskie. Po dwudziestu latach pracy w 
kołaczyckim liceum podjęła pracę w II Liceum Ogólnokształ-
cącym w Jaśle z poszerzonym językiem niemieckim, następnie 
podjęła pracę w Kolegium Nauczycielskim, po czym przeszła 
na wcześniejszą emeryturę. Wychowywała syna Ignaca, który 
po skończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle rozpoczął 
studia na filologii germańskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim 
– w tym roku pisze pracę magisterską, a największym auto-
rytetem naukowym i nie tylko jest ukochana matka. Halina 
Wojdyła była znakomitym pedagogiem, dzięki nowatorskim 

metodom nauczania osiągała wysokie 
sukcesy naukowe – jej absolwenci bez 
trudu dostawali się na studia germani-
styczne i kończyli te studia. Profesor 
Halina Wojdyła zapatrzona jest w 
szlachetność serca swojej matki, sama 
posiada też niezwykłe serce wrażliwe na 
ludzkie cierpienie – umie nieść pomoc 
potrzebującym. Zapatrzona w „świętą 
ziemię”, po której chodzili rodzice na 
Budach Bukowskich, często tam wraca, 
przechadza się, wsłuchuje się w przyrodę 
oraz kontempluje. Ciągle w jej uszach 
brzmią słowa matki z wiersza „Kochasz 
ty dom, rodzinny dom...” i pozostaje w 
stałej łączności z tymi, których już nie 
ma i z żyjącym rodzeństwem.
 Syn Edwin pozostał na czterohektaro-
wym gospodarstwie. Jest złotą rączką, 
jak jego ojciec, umie wiele robić z 
drewna i służy swoimi umiejętnościami 
innym.
 Można by tak o tej rodzinie pisać całe 
tomy. Chociaż właściwie to jedna zwy-
czajna z wielu innych rodzin, a jednak 
inna. Na dobre i na złe związana więzami 

rodzinnymi, miłością, radością i troskami. Umiejąca razem 
trwać przez pokolenia, a historia będzie pisać dalsze dzieje 
zacnej i szlachetnej rodziny Wojdyłów.

Z. Rogala

Władysława Wojdyła

Wanda i Mieczysław Wojdyłowie

Maria Halina Wojdyła 
z synem Ignacym

Dokończenie ze strony 11
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Nadciśnienie tętnicze

W kilku kolejnych artykułach chcia-
łabym przybliżyć problem najpo-

wszechniejszej choroby cywilizacyjnej, 
jaką jest nadciśnienie tętnicze. Jest ono 
jednym z głównych czynników ryzyka 
poważnych schorzeń układu krążenia, 
takich jak: zwapnienie tętnic, zawał ser-
ca czy udar mózgu. Większa część ludzi 
nie zdaje sobie sprawy ze stanu swojego 
zdrowia. Zbyt wysokie ciśnienie tętnicze 
przez długi czas nie daje żadnych obja-
wów, dlatego często jest lekceważone. 
Zwykle odkrywa się nadciśnienie idąc 
do lekarza z wynikami badań, które 
wskazują na podwyższony poziom 
cholesterolu. Lekarz stwierdza, że ciś-
nienie jest podwyższone, ale ponieważ 
nic nam nie dolega, a mamy ważniejsze 
sprawy na głowie, to nie przejmujemy 
się tym. Jednak, jeśli w porę zareaguje-
my możemy uniknąć bardzo poważnych 
problemów z sercem i całym układem 
krążenia lub przynajmniej złagodzimy 
ich skutki. Ponieważ zmiany ciśnienia 
tętniczego zachodzą niepostrzeżenie 

każdy z nas powinien kontrolować 
ciśnienie w regularnych odstępach 
czasu. Pomiar ciśnienia tętniczego jest 
czynnością rutynową przy nieomal 
każdej wizycie u lekarza. Jednak taka 
sporadyczna, jednorazowa kontrola ma 
zwykle niewielka wagę diagnostyczną, 
gdyż liczne czynniki mogą wpływać 
na aktualny, chwilowy stan ciśnienia. 
W młodości wystarczy robić badania 
raz w roku, jednak w starszym wieku 
znacznie częściej. Obecnie każdy potrafi 
wykonać pomiar ciśnienia samodzielnie, 
gdyż dostępne w sprzedaży manometry 
rtęciowe, aparaty elektroniczne są bar-
dzo proste w obsłudze. Samodzielne 
pomiary ciśnienia przeprowadza się 
wielokrotnie przez kolejne dni o różnych 
porach. Wyniki pomiarów zapisujemy. 
Gdy okaże się, że wartości ciśnienia 
znacznie odbiegają od normy trzeba 
zgłosić się do lekarza, który wyniki 
przeanalizuje i zaleci właściwą terapię. 
Leczenie nadciśnienia często okazuje 
się trudne i długotrwałe. Chciałabym 
zwrócić uwagę, jakich zasad należy 
przestrzegać przy pomiarach ciśnienia:
- ciśnienie należy mierzyć zawsze na 

tym samym ramieniu, gdyż tylko wte-
dy wyniki będą porównywalne – po-
między prawą a lewą tętnicą ramienną 
mogą istnieć różnice 10-20 mmHg

- przy pomiarach przyjmować tą samą 
pozycję, najlepiej siedzącą, gdyż ciś-
nienie zmienia się również wskutek 

różnego ułożenia ciała
- podczas pomiaru zawsze opierać ramię 

na stole tak, aby opaska znajdowała się 
na wysokości serca

- ściśle przestrzegać wskazań produ-
centa aparatu 

- aparat regularnie poddawać cechowa-
niu, by pomiary były dokładne

 U chorych leczących się na nadciśnie-
nie zazwyczaj nie są konieczne pomiary 
nadciśnienia (jeśli lekarz ich nie zaleci) 
– takie częste sprawdzanie ciśnienia 
może je nawet zakłócić, a pacjent do-
prowadza się do hipochondrii, kiedy to 
główną jego myślą będzie strach przed 
chorobą. Zwykle sama terapia farma-
kologiczna nie wystarcza do trwałego 
obniżenia wysokiego ciśnienia. Często 
przecież jest ono związane ze złym 
odżywianiem i nieodpowiednim trybem 
życia. Konieczne jest więc aktywne 
współdziałanie pacjenta w procesie 
leczenia, polegające na konsekwentnym 
usuwaniu czynników ryzyka, do czego 
zachęcam pacjentów. Wyeliminowanie 
ich, czasem wystarczy by trwale znor-
malizować ciśnienie krwi. Należałoby 
jednak prowadzić zdrowy tryb życia 
zanim nadciśnienie się pojawi, wówczas 
mamy dużą szansę, aby mu zapobiec, a 
przez to uniknąć chorób związanych z 
układem krążenia.

Dużo zdrowia!

Krystyna Godawska

Kącik  
zdrowia  
apteki „VITA”

Zbliża się sezon praktyk zawodowych. 
Uczniowie klasy II Technikum Me-

chanizacji Rolnictwa będą je odbywać w 
„Met-Chem-ie” i w „Akpilu” w Pilźnie 
oraz w „EKIW-ie” i w Zakładzie Ślusar-
skim p. Edwarda Kmiecika w Brzostku. 
Będą tam pogłębiać i utrwalać umiejęt-
ności w zakresie pracy na wiertarkach, 
piłach, prasach, tokarkach, będą monto-
wać elementy produkowanych maszyn, 
malować podzespoły itp.
Uczniowie klasy III Technikum Mecha-
nizacji Rolnictwa mają przewidziane 
praktyki w „OMEDZE”, AKPIL-u” 
i „MET-CHEM-ie” w Pilźnie oraz w 
„EKIW-ie” i Zakładzie Ślusarskim w 
Brzostku.
 W roku bieżącym po raz pierwszy bę-
dzie zorganizowana praktyka w „OME-
DZE” – firmie transportowej, w której 
nasi uczniowie będą pracować przy 
naprawach samochodów ciężarowych 
– zakład jest wyposażony w nowoczesne 
urządzenia diagnozujące i naprawcze, 
oraz w „MET-CHEM-ie”, gdzie będą 
pracować na tokarkach – zapoznają się 
również z pracą na tokarkach sterowa-
nych numerycznie - oraz przy produkcji 
elementów do wagonów kolejowych.
 Sześciu uczniów z klasy III i IV 
Technikum Mechanizacji wyjedzie na 
praktykę do Szwajcarii, a pięciu z klasy 
III Technikum Mechanizacji – do Nie-
miec. Będą oni pracować w nowoczes-
nych i dobrze wyposażonych technicznie 
gospodarstwach rolnych pod czujnym 

okiem baerów, wykonywać prace polowe 
nowoczesnymi maszynami rolniczymi 
współpracującymi z wysokiej klasy 
ciągnikami rolniczymi. W Szwajcarii 
zapoznają się z maszynami przystoso-
wanymi do prac na stromych zboczach 
górskich. 
Wszystkim przyda się pogłębienie 
umiejętności posługiwania się językiem 
niemieckim i angielskim.
 Uczniowie klasy II Technikum Rol-
niczego w tym roku będą odbywać 
praktykę dwutygodniową na szkolnych 
działkach produkcyjnych – przy obsłu-
dze, regulacji i użytkowaniu maszyn  
do pielęgnacji i ochrony roślin. W roku 
przyszłym na pięciotygodniową praktykę 
zawodową zostaną skierowani do dużych 
gospodarstw rolnych na terenie kraju i za 
granicą.
 Uczniowie klasy II Technikum Ży-
wienia i Gospodarstwa Domowego będą 
realizować dwutygodniowe praktyki za-
wodowe w zakładach gastronomicznych, 
stołówkach przedszkolnych i szkolnych, 
barach, pizzeriach – nie będą jeszcze 
wykonywać prac typowo kuchennych, 
a przy nakrywaniu stołów, dekoracji 
jadalni, praniu, sprzątaniu, utrzymaniu 
estetycznego wyglądu otoczenia zakładu 
gastronomicznego.
 Uczniowie klasy III TŻ i GD w roku 
bieżącym będą odbywać sześciotygo-
dniową praktykę zawodową wakacyj-
ną, dlatego rok szkolny kończą już 11 
maja.

Mają obowiązek odbyć dwutygodniową 
praktykę w pobliskich zakładach ga-
stronomicznych związanych z obsługą 
klienta: restauracjach, motelach, kawiar-
niach, barach, zajazdach itp. – będą brać 
udział przy sporządzaniu i wydawaniu 
potraw, obsłudze klienta, układaniu 
jadłospisu i kalkulowaniu kosztów, oraz 
czterotygodniową praktykę w Domach 
Wczasowych nad morzem – w Jastrzę-
biej Górze i Krynicy Morskiej, gdzie 
będą pracować w charakterze kelnerów, 
pokojowych, recepcjonistek, technologa 
żywienia, pomocy kuchennej.
Oprócz zdobycia praktyki w swoim 
zawodzie zobaczą morze, łykną trochę 
jodu tak potrzebnego mieszkańcom gór, 
skorzystają z uroków plaży i słońca, 
będą mogli uczestniczyć w imprezach 
rozrywkowych organizowanych dla 
wypoczywających turystów.
 Prawdopodobnie 7 uczennic z tej kla-
sy pojedzie na praktykę do Szwajcarii, a 2 
do Niemiec – przeszkodą jest brak prawa 
jazdy kategorii B, wymaganego przez 
firmy pośredniczące w organizowaniu 
praktyk.

 Wszystkie działania naszej szkoły 
są ukierunkowane na zdobycie przez 
uczniów doświadczeń zawodowych w 
„prawdziwej pracy”, aby ułatwić zna-
lezienie pracy związanej z wyuczonym 
zawodem po ukończeniu szkoły.

Kierownik Szkolenia  
Praktycznego – Janina Słupek

Praktyki zawodowe w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku
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Wójt Gminy Brzostek ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na wynajem lokali użytkowych położonych w Kamienicy Dolnej 
– stanowiących własność Gminy Brzostek

Przedmiotem najmu są lokale użytkowe z przeznaczeniem 
na prowadzenie nieuciążliwych usług dla wsi - stanowiące 
własność Gminy Brzostek, położone w budynku starej szkoły 
w Kamienicy Dolnej:
 Lokal nr 1 - o powierzchni użytkowej 46,88 m2 . Lokal wypo-
sażony jest w energię elektryczną, gaz i bieżącą wodę.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej 
wynosi 5,00 zł + 22% VAT-u miesięcznie. 
 Lokal nr 2 – o powierzchni użytkowej 68 m2 . Lokal wyposa-
żony jest w energię elektryczną i gaz. Cena wywoławcza czynszu 
najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 5,00 zł + 22% VAT-u 
miesięcznie.
 Wadium dla każdego lokalu wynosi 50,00 zł (słownie: pięć-
dziesiąt złotych).

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘ-
DZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 28 LUTEGO 2007 r.

- DLA LOKALU NR 1 O GODZ. 1000

- DLA LOKALU NR 2 O GODZ. 1030

 W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium 
w wyżej wymienionej wysokości do dnia 25.02.2007r. w Kasie 
Urzędu Gminy w Brzostu lub na konto Urzędu Gminy (BSR 
o/Brzostek Nr 598589 0006 0080 0210 2020 0005)
 Najemca ponosi opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz oraz 
wywóz nieczystości stałych. Umowa może być zawarta na okres 
do trzech lat. 
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto UG.
Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny wskaźnik 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja 
nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2007 rok).
 Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał 
zalicza się na poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom 
zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przy-
czyn. 

ZAWIADOMIENIE
 W dniu 28-02-2007r. o godzinie 1030 w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzostku odbę-
dzie się zebranie grupy członkowskiej z terenu działania Oddziału w Brzostku Banku 
Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie

Członków Banku prosimy o liczne przybycie

Przewodniczący Rady Oddziału 
Stanisław Bereś

Dyrektor Oddziału
Ryszard Tomaszewski

Drużyna Najwyższych Lotów
Integracja klasy z nowym wychowawcą może przybierać 

różnorodne formy. Najlepsze są takie, które przy okazji 
realizowania funkcji wychowawczy dodatkowo dostarczają 
uczniom dodatkowej wiedzy i umiejętności. Te wszystkie 
założenia spełniał udział klasy IV Szkoły Podstawowej w 
Nawsiu Brzosteckim w ogólnopolskim konkursie ekologicz-
nym. 
 Konkurs na Drużynę Najwyższych Lotów prowadziła 
Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju. Konkurs miał za zada-
nie wsparcie działań dla ochrony ptaków oraz pomoc przy 
ich obserwacji. Jury oceniało aktywność Drużyn biorąc pod 
uwagę:
a/ prace terenowe Drużyn
b/ obserwacje ptaków 
c/ działania podjęte dla ochrony ptaków 
d/ zaangażowanie w ochronę ptaków lokalnej społeczności 
e/ jakość dokumentacji 
f/ wyniki uczestników w grach internetowych „Ptasie Me-
mory” i „Ptasi Quiz”
 Drużyna naszej szkoły nosi nazwę SOKOŁY i liczy 13 
uczestników, uczniowie kl. IV. Październiku byliśmy na 

pieszej wycieczce po najbliższej okolicy. Pogoda była piękna 
co ułatwiło nam marsz i obserwacje. Celem tej wycieczki było 
„podglądanie” ptaków. Obserwowaliśmy przelatujące nad 
naszymi głowami ptaki, w dali widzieliśmy krążące jastrzę-
bie i inne ptaki, które uczyliśmy się dopiero rozpoznawać. 
Podziwialiśmy las jesienią.
Następnym etapem naszych działań było przygotowanie 
plakatu pt. „Chrońmy ptaki” który powiesiliśmy na głównym 
korytarzu naszej szkoły..
 Efektem naszych działań jest zdobycie IV miejsca w 
ogólnej klasyfikacji konkursu na 33 uczestniczące drużyny i 
otrzymaliśmy tytuł „Drużyny Wysokich Lotów”. Zdobyliśmy 
również nagrody rzeczowe: lornetki, koszulki i torby.
 Nasza drużyna planuje jeszcze więcej wycieczek tereno-
wych których celem będzie podziwianie pięknych ptaków w 
naszej okolicy!

Wychowawczyni M. Dunajska

Centrum Kultury i Czytelnictwa  
w Brzostku zaprasza dzieci i młodzież  
na ferie w GOK codziennie w godz. od 

10.00 do 20.00, w soboty od 10.00 do 14.00
Proponujemy:

- bilard
- siłownię
- gry, zabawy i konkursy
- Gminne Centrum Informacji czynne od poniedziałku do 

piątku od 12.00 – 16.00, w soboty od 10.00 do 14.00
- kurs tańca towarzyskiego dla młodzieży od 12.02.2007r. 

(poniedziałek) godz. 15.00
- program artystyczny pt. „WŁAŚNIE LECI SHOW DLA 

DZIECI” w dn. 18.02.2007r. (niedziela) godz. 14.00



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 "

ROZWIĄZANIE: 
luty 2007

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

1 2 3
1

4 5 6 7

8
19

9

10
17

11
18

12 13
2

14 15
13

16 17 18

12 9 4
19

8
20

15
21

22
14

23 24 25 26 27

6
28

5
29

3
30 31

32 33 34 35
11

36
16 7

37
10

krzyżówka z Nagrodą

Poziomo:
1) Przemiana; 8) Wytwarza skrzypce; 
9) Arabskie państwo; 11) Zdolność 
do obiektywnej oceny samego siebie;  
12) Wróżba, prognoza; 19) Ciało 
zmarłego; 20) Nieznośny dzieciak; 
22) Izba więzienna lub klasztorna;  
24) Podarunek; 26) Pochodna amo-
niaku do produkcji leków; 28) Opłata 
graniczna; 29) Nowicjusz w zawodzie; 
31) Angielskie piwo; 32) Przezroczy-
ste tworzywo sztuczne; 34) Część 
paleniska; 36) Odznaczenie; 37) Opis 
własnego życia.
Pionowo:
1) Przyrząd optyczny do obserwacji 
ciał niebieskich; 2) Solenizant z 16. 
X; 3) Produkt spiekania; 4) Jednostka 
oporu elektr.; 5) Wielkie jezioro koło 
Węgorzewa; 6) Jezioro w Australii; 
7) Siostra Apollina; 10) Symbol che-
miczny dysprozu; 13) Przy drodze;  
14) Rodzaj szerokiego szala; 15) Głów-
ny posiłek; 16) Przyprawa korzenna; 
17) Gruba deska; 18) Miasto w Nigerii; 
19) Kaprys; 21) Różdżkarz; 23) Język 
laotański; 25) Alfabet; 27) Murzynka 
z Kalim; 29) Tupet; 30) Stosowanie 
przemocy; 33) Rożny lub karny;  
35) Kasa pancerna.
Litery z kratek ponumerowanych w 
prawym dolnym rogu utworzą rozwią-
zanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego niżej dostarczone do dnia 
5 marca 2007 r. do Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 
w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzed-
niego numeru: JAK STYCZEŃ 
ROZCHLAPANY TO LIPIEC ZA-
PŁAKANY.
Nagrodę książkową wylosował MI-
CHAŁ STANISZEWSKI z Woli 
Brzosteckiej.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do GOK w Brzostku.

Szaleje pożar. Małżeństwo wybiega 
z płonącego budynku. Żona mówi do 
męża: 
- Wiesz, Zdzisiek, po raz pierwszy od 
15 lat wychodzimy gdzieś razem... 

		
Wraca mąż nad ranem do domu, po 
całej nocy grania w pokera. Żona jak 
to żona, robi mu wyrzuty. Mąż na to 
spokojnie: 

- Nie musisz się już więcej denerwować 
z mojego powodu. Pakuj swoje rzeczy. 
Przegrałem cię w karty i należysz teraz 
do mojego kumpla... 
Żona zaczyna krzyczeć: 
- Ty chamie! Jak można w ogóle wpaść 
na taki wstrętny pomysł!?
- A myślisz, że mi było łatwo, pasować 
przy czterech asach z ręki... 

		
Szkot w trakcie naprawiania dachu 
spada z czwartego piętra. Lecąc mija 
okno swojego mieszkania i widzi żonę 
przygotowującą obiad. Krzyczy do 
niej: 
- Dla mnie nie obieraj ziemniaków zjem 
w szpitalu.

		

Spotyka pająk pająka.
- Cześć, co robisz?
- Gram w motylki
- A skąd masz?
- Ściągnąłem sobie z sieci...

		
Dyrektor zwraca się do pracownika:
- Panie, pan wszystko robi powoli: 
powoli pan myśli, powoli pisze, 
powoli mówi, powoli się porusza! Czy 
jest coś, co robi pan szybko?
- Tak, szybko się męczę...

		
Blondynka pyta blondynkę:
- Co ty jesz, że jesteś taka szczupła?
- Nic.

		

J. Nosal
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Kantor Wymiany Walut
Brzostek, ul Rynek 12 - sklep GS

Zapraszamy od 8:00 do 15:30
Atrakcyjne ceny

Kompletuję grupę 15 osób /kobiety, mężczyź-
ni/ do pracy w Niemczech /do 6-ciu miesięcy/. 
Ubezpieczenie opłaca pracodawca, zwraca 50% 
kosztów dojazdu i wyżywienia. Wysyłamy 
dokumenty do wypełnienia /z tłumaczeniem/ 
razem z informacjami, na których wysłanie 
proszę o znaczki za 7,20 zł:

F - U - H
skr.1009 Germ.
St. Moniuszki 1

35017 Rzeszów 1

W niedzielne popołudnie 21 stycznia w Domu Kultury w 
Brzostku było wyjątkowo barwnie i gwarno. Zjechali się 

tu bowiem kolędnicy z okolicznych szkół na doroczny Prze-
gląd Grup Kolędniczych. 
Organizowanie tego prze-
glądu weszło na stałe do 
kalendarza imprez Centrum 
Kultury i Czytelnictwa i ma 
na celu kultywowanie pięk-
nych tradycji kulturalnych i 
folklorystycznych związa-
nych z okresem  Świąt Bo-
żego Narodzenia. Od kilku 
lat impreza ta ma charakter 
prezentacji, a nie konkursu. 
Grupy nie są oceniane, mają 
jedynie możliwość zapre-
zentowania swoich arty-
stycznych dokonań szerszej 
publiczności na scenie.
 W tegorocznym prze-
glądzie wzięło udział 5 grup 
kolędniczych prezentujących bardzo różnorodne formy oraz 
treści. Właściwie, każdy występ charakteryzowała bogata 
tematyka oraz oryginalne rozwiązania sceniczne i trudno by 
je było miarodajnie ocenić. 
 Najbardziej tradycyjną formę przedstawiła grupa kolędni-
ków - drabów ze Szkoły Podstawowej w Kamienicy Dolnej 
w charakterystycznych słomianych czapkach składających 
noworoczne życzenia we właściwej dla tej okolicy gwarze. 
Trzeba przyznać, że jak na swój młody wiek, uczniowie pora-
dzili sobie z tym znakomicie, co też było zasługą nauczycieli 

z tej szkoły: Marii Hipszer, Lucyny Bulsa, Elżbiety Ptaszek. 
Duże uznanie pod adresem wykonawców tradycyjnych i po-
mysłowych, słomianych czapek, których było aż kilkanaście 
(ile osób umie jeszcze robić takie czapki?... I skąd tyle słomy 
– w czasach kiedy zboże zbiera się kombajnami?).
 Inny rodzaj kolędowania prezentowała grupa kolędnicza 
ze SP w Siedliskach – Bogusz. Byli to kolędnicy z szopką, 
którzy przedstawili ciekawe kolędy i życzenia noworoczne z 

jakimi w tej miejscowości 
chodzi się po domach. Gru-
pę tą przygotowała Maria 
Drechny i Eleonora Kieca.
 Natomiast grupa kolędni-
cza ze Szkoły Podstawowej 
w Smarżowej, oprócz kolęd 
i życzeń noworocznych 
wzbogaciła swój występ 
scenką obrazującą zwy-
czaje i obrzędy związane 
z Bożym Narodzeniem. I 
co ciekawe uczniowie sami 
sobie akompaniowali na 
instrumencie do kolęd fa-
chowo przygotowani przez: 
Izabelę Pieniądz i Annę 
Stój.

 W młodszej kategorii wie-
kowej możliwość zaprezentowania się na tym przeglądzie 
miał również Teatrzyk „Biedronki” działający przy Domu 
Kultury w Brzostku, który przedstawił „kolędowanie paste-
rzy” chodzących z gwiazdą i turoniem i opowiadających o 
Bożym Narodzeniu. W tym występie nie zabrakło popularnych 
kolęd, scenek z turoniem i Herodem, życzeń noworocznych, 
wśród których zmieściły się też życzenia dla babci i dziadka 
obchodzących akurat w tę niedzielę swe święto. Najbardziej 
urzekł widownię mały diabełek, którego zagrała Agatka Ży-
dek, najmłodsza uczestniczka teatrzyku, uczennica pierwszej 

Przegląd Grup 
Kolędniczych 2007

Najbardziej podobał się publiczności diabeł

Wyrażam serdeczne podziękowania Mieszkań-
com Siedlisk-Bogusz za zaufanie i wybranie 
mnie na radną Rady Gminy i sołtysa

z poważaniem
Elżbieta Gąsior
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Sukcesy utalentowanej młodzieży, niestety, nie są tak inte-
resującym dla mediów tematem, jak niemieszczące się w 

żadnych normach etycznych wybryki niezdyscyplinowanych 
i rozkapryszonych jednostek. A szkoda, bo nawet w wiejskich 
czy małomiasteczkowych gimnazjach zawsze znajdzie się spora 
grupa uczniów, dla których 
rozwój intelektualny czy arty-
styczny jest niezwykle istotny. 
Do nich należą również asy 
z Gimnazjum im. Królowej 
Jadwigi w Brzostku. Od je-
sieni ubiegłego roku odnieśli 
kilka znaczących sukcesów, a 
najważniejsze z nich to:
•	 Dwa II miejsca (przyznane 
przez poetę i przez dziennika-
rzy) zdobyła Barbara Hunia 
w Wojewódzkim Konkursie 
Literackim, Plastycznym i 
Teatralnym w Przemyślu,
•	 Dawid Wójcik zakwalifiko-
wał się do półfinału krajowego 
w Grach Logicznych i Mate-

Nie taka młodzież straszna matycznych organizowanych przez Politechnikę Wrocławską 
i Polskie Towarzystwo Matematyczne,
•	 I miejsce dla Martyny Parat w kategorii solistów w Woje-
wódzkim Konkursie Kolędy Obcojęzycznej w Kolbuszowej i 
III miejsce dla zespołu wokalnego w tym samym konkursie,
•	 I miejsce dla zespołu wokalnego w Międzypowiatowym 
Konkursie Kolędy Obcojęzycznej w Kołaczycach,

•	Wyróżnienia dla Pauliny 
Mordel i Anny Jaskółki w 
Powiatowym Recytatorskim 
Konkursie Poezji Religijnej 
w Dębicy,
•	Maria Bulsa, Barbara Hu-
nia, Adriana Kamińska, 
Wojciech Kawalec i Dawid 
Wójcik będą reprezentować 
szkołę w etapie wojewódz-
kim przedmiotowych kon-
kursów organizowanych 
przez Podkarpackiego Ku-
ratora Oświaty (j. polski, hi-
storia, j. angielski, biologia, 
informatyka).
Oby tak dalej!

U.K.

klasy szkoły podstawowej.
 Niezwykle barwne i dynamiczne widowisko zaprezentowa-
li kolędnicy nieco starsi, bo z gimnazjum. Grupa kolędnicza 
z gimnazjum w Januszkowicach, przygotowana przez Martę 
Karmelitę i Andrzeja Lesiaka zachwyciła publiczność boga-
tymi strojami, dobrze dobranymi rekwizytami oraz grą „iście 
aktorską”. Niezwykle impulsywna i odważna postać diabła, 
który z właściwą swobodą „obleciał” widownię strasząc pub-
liczność, by potem powrócić na scenę i wykonać przepiękny 
taniec ze śmiercią i Herodem – bardzo się wszystkim podobał. 
Grupa ta wzięła udział w Międzygminnym Przeglądzie Grup 
Kolędniczych w Wiśniowej.
 Wszystkie występujące grupy otrzymały pamiątkowe 
maskotki, słodycze oraz dyplomy za udział w przeglądzie.

E.M.

Grupa kolędnicza z gimnazjum w Januszkowicach

Grupa kolędnicza z Siedlisk-Bogusz

Grupa kolędnicza ze Smarżowej

Teatrzyk „Biedronki” działający przy Domu Kultury

Grupa kolędnicza z Kamienicy Dolnej
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UWAGA !
Za treść ogłoszeń redakcja nie 
odpowiada. Publikując materiał 
nadesłany redakcja nie bierze od-
powiedzialności za treść, która może 
być sprzeczna z naszymi poglądami. 
Korespondencji i materiałów nie za-
mawianych nie zwracamy! Redakcja 
zastrzega sobie możliwość skracania 
materiałów.

Styczeń 2007 r. okazał się szczęśliwy dla mło-
dych adeptów sztuki wokalnej Gimnazjum 

im. Królowej Jadwigi w Brzostku. 
 24 stycznia w Liceum Ogólnokształcącym w 
Kolbuszowej odbył się I Wojewódzki Konkurs 
Kolędy Obcojęzycznej. Wzięło w nim udział 
kilkadziesiąt solistów i zespołów z całego wo-
jewództwa. Zgodnie z wymogami regulaminu 
wszyscy przygotowali po jednej piosence 
o tematyce świątecznej w wybranym przez 
siebie języku. W kategorii solistów, Martyna 
Parat zaprezentowała kompozycję zespołu The 
Eagles – „Come Home for Christmas” w wersji 
bluesowej. Zespół wokalny natomiast wykonał 
wiązankę sześciu kolęd amerykańskich.
 Część konkursowa przebiegała w miłej at-
mosferze, choć w spojrzeniach uczestników z 
łatwością można było dostrzec ducha „ostrej” 
rywalizacji. Napięcie oczekiwania na wyniki 
częściowo złagodził smaczny poczęstunek 
w przytulnym, klubowym pomieszczeniu. 
Podczas ogłaszania wyników emocje sięgały 
nieba. I wreszcie okrzyk radości, gdyż okazało 
się, że Martyna Parat była bezkonkurencyjna, a 
my, zespół wokalny, ustąpiliśmy miejsca tylko 
dwóm grupom. W nagrodę solistka otrzymała 
40 godz. lekcji języka angielskiego w Szkole 
Języków Obcych PROMAR i wiele gadgetów 
oraz nagranie i wywiad na antenie Radia Via. 
Natomiast zespół wokalny oprócz III miejsca 
wywalczył olbrzymie pudło z nagrodami. 
 Niesieni falą sukcesu, musieliśmy również 
dobrze wypaść w Międzypowiatowym Kon-
kursie Kolędy Obcojęzycznej, który już po raz piąty został 
zorganizowany przez dyrekcję Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Kołaczycach. Tutaj, mimo ostrej konkurencji i 
tym razem nie mieliśmy sobie równych. Wygraliśmy zestaw 
słowników języka angielskiego i „odjazdowy” radiomagne-
tofon. Z pewnością przydadzą się w szkole. Organizatorom 

dziękujemy za zaproszenie, miłe przyjęcie, wzorcową organi-
zację i hojne nagrody. Słowa podziękowania należą się również 
kierownictwu Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku za 
pokrycie kosztów naszych koncertowo – radiowych wyjazdów. 
Polecamy się na przyszłość!

Gimnazjalni wokaliści

Wygrali śpiewająco!

W Kolbuszowej Martyna Parat była bezkonkurencyjna, a zespół wokalny 
ustąpił miejsca tylko dwóm grupom

W Kołaczycach, mimo ostrej konkurencji byliśmy również najlepsi

4 lutego 2007 roku odbyły się wybory do Rady Powiatowej Podkarpa-
ckiej Izby Rolniczej w Powiecie Dębickim. Rolnicy z naszej gminy 

mogli głosować w Brzostku w budynku Urzędu Gminy od godz. 8:00 
do godz. 18:00.
Wyniki głosowania:
Liczba osób, którym wydano karty do głosowania -156. Oddano głosów 
(liczba kart wyjętych z urny) - 156. Głosów nieważnych oddano - 0. 
Głosów ważnych oddano -156.
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów waż-
nych:

1. Borowiecki Sylwester     - 43
2. Kolbusz Małgorzata Stanisława - 78
3. Kurcz Jan Piotr       - 40
4. Raś Zbigniew       - 48

Liczba uprawnionych do głosowania - 4121. Frekwencja - 3,79%

Wybory do Izb Rolniczych

/fl/


