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Doroczne Święto Gminy obchodzono w 
tym roku po raz pierwszy w mieście 

Brzostku.
 Tradycją stało się już, że pierwszy dzień 
obchodów tego święta przeznacza się na 
sport i rekreację. Dlatego też imprezę 
rozpoczęto meczem piłkarskim pomiędzy 
drużynami: LKS BRZOSTOWIANKA i 
WISŁOKA DĘBICA.
Mecz wygrała WISŁOKA wynikiem 1:0.
 Niecodzienną atrakcją w tym dniu były 
pokazy konne Szwadronu Niepołomice 
w barwach 8 Pułku Ułanów ks. Józefa 
Poniatowskiego - sekcja Jasło wraz z Klu-
bem Amazonek. Należy tu nadmienić, że 
w pokazach konnych uczestniczyła m.in. 
mieszkanka Brzostku Ania Winiarska oraz 
mieszkanka Nawsia Brzosteckiego Kasia 
Noga, które znakomicie prezentowały 
swe umiejętności jeździeckie. Ponadto 
miłośnicy kawalerii i wszyscy uczestnicy 
sobotniej imprezy mogli zwiedzać obóz 
kawaleryjski, gdzie mogli nie tylko zo-
baczyć sprzęt i akcesoria, ale i uzyskać 
informację na temat kawalerii. Szwadron 
Niepołomice gościł w Brzostku już po raz 
drugi dzięki inicjatywie rodaków Wojcie-
cha i Piotra Staniszewskich.
 Młodzież przybyła na imprezę mogła 
się bawić na koncercie w wykonaniu 
miejscowego młodzieżowego zespołu 
DESERT.

 Następnie dla wszystkich zebranych 
zagrał zespół SOS – gwiazda wieczoru, 
który przedstawił piosenki zespołu ABBA 
w nowej aranżacji. Jednak gwoździem 
programu pierwszego dnia uroczystości 
był pokaz sztucznych ogni przygotowa-
ny przez Firmę PROGRES z Rzeszowa, 
który przyciągnął na stadion ogromne 
rzesze mieszkańców gminy i okolicznych 
miejscowości. Potem wszyscy tańczyli do 
białego rana przy muzyce w wykonaniu 
zespołu ANDANTE.
 Drugi dzień świętowania rozpoczęto 
programem dla dzieci pt. BAJKOLANDIA 
prowadzonym przez Studio Muzyczno -Te-
atralne „FAMA” z Dębicy. Profesjonalni 
aktorzy wcielając się w postacie bajkowe: 
Czarodziejkę Lunę i Misia Kuleczkę ba-
wili dziecięcą publiczność aktywizując ją 
do wspólnych zabaw, gier, konkursów na 
tematy bajkowe oraz tańców i śpiewu.
W czasie trwania tej bajkowej zabawy 
działało studio tatuaży oraz animacji 
plastycznych, gdzie dziatwa pod fachową 
opieką artystów mogła się bawić i zarazem 
uczyć artystycznego malowania i wyci-
nania, a także zapoznać się z zasadami 
bezpieczeństwa na drodze.
Ponadto dla dzieci przez dwa dni trwania 
imprezy czynny był plac zabaw, a w nim: 
dmuchany zamek, trampolina, samocho-
dziki, kucyki. Można było kupić watę 

cukrową, popcorn, kolorowe balony oraz 
świecące gadżety i inne.
 Osobnym punktem programu niedziel-
nej imprezy była autorska prezentacja 
nowej książki pod redakcją ks. Bogdana 
Stanaszka wydanej z okazji odzyskania 
praw miejskich pt. „Z dziejów Brzostku. 
Studia i materiały. T. 2 Okres staropolski i 
czasy zaborów ”.
Tę pozycję wydawniczą, jak i książkę 
Zuzanny Rogala pt. „Z Brzostku rodem...” 
można było kupić na specjalnym stoisku. 
 Dla miłośników folkloru wystąpiła Ka-
pela Ludowa „Brzostowianie” działająca 
przy Domu Kultury w Brzostku.
 Również w drugim dniu świętowania 
nie mogło zbraknąć propozycji dla mło-
dzieży, a był nią koncert zespołu rocko-
wego CREEP.
 Natomiast gwiazdą wieczoru w tym 
dniu był zespół RAMOLSI grający stare 
przeboje PRL-u w nowym wykonaniu. 
Był to zespół, który bawił publiczność w 
różnym wieku, czyli wszystkich, którzy 
przybyli wtedy na stadion, by wspólnie 
świętować Dni Ziemi Brzosteckiej.
A potem znów wszyscy bawili się wraz z 
zespołem ANDANTE.
 Patronat medialny nad tegorocznym 
świętem gminy sprawowali Dziennik 
Polski oraz Wiadomości Brzosteckie.

E.M.

Kiedy zbliżały się VIII Dni Ziemi Brzo-
steckiej wpadłem na pomysł, by znów 

zagościły w Brzostku konie, ale nie tylko 
konie kawaleryjskie i nie tylko ułani. Prze-
cież w naszych okolicach także są młodzi 
ludzie jeżdżący konno, pojawiają się też 
pierwsze stadniny oferujące możliwość 
jazdy konnej, więc dlaczego nie zrobić 
czegoś nowego, innego, ciekawego? Z 
pomysłem udałem się do Ani Winiarskiej 
i Kasi Nogi, dziewczyn, które najlepiej 
znane są tutejszej społeczności, bo można 
je niemal codziennie widzieć jak galopują 
po brzosteckich drogach i lasach. Zapropo-
nowałem byśmy wspólnie zrobili tegorocz-
ną imprezę. Dziewczyny zgodziły się, od 
razu zaproponowały by zabrać dodatkowo 
swoich znajomych, Ewelinę Hołowicką i 
Jarka Klicha. Pomysł przedni, każdy się 

przyda. Zaraz też udałem się do Państwa 
Świerków hodujących konie huculskie w 
Kamienicy Dolnej. Pan Krzysztof, mimo 
że bardzo zajęty, znalazł chwilę czasu 
i obiecał, że ich stajnia „wystawi” trzy 
hucułki. Od tej pory przygotowania ru-
szyły pełną parą. Do udziału w imprezie 
gotowała się także Sekcja Jasło Szwadronu 
Niepołomice. W sobotę od rana na moim 
gospodarstwie, powożący w naszym szwa-
dronie ułan Bogdan Śliż przygotowywał 
taczankę. Dzielnie wspierali go brzosteccy 
ochotnicy, Kazimierz Winiarski i Robert 
Giergowski. Sprzęganie koni zajmuje 
sporo czasu, konie wprawdzie wszystkie z 
Brzostku, ale jakoś sobie nie ufały wzajem-
nie, być może dlatego ze „znają się tylko 
z widzenia, a jeden o drugim nic nie wie”. 
Dopiero „stanowczość” powożącego ułana 

Bogdana Śliża, pomogła im we wzajem-
nym przezwyciężeniu nieufności. Wielkie 
słowa podziękowania dla wspomnianego 
Kazimierza Winiarskiego, Janusza Gier-
gowskiego oraz Państwa Gryglów z Na-
wsia za użyczenia koni do taczanki, wsparł 
nas także w tej sprawie Pan Leopold Noga. 
Dzięki ich pomocy mogliśmy wystawić o 
trzech jeźdźców więcej. Zbiórkę wyzna-
czono na terenie mojego gospodarstwa 
o godzinie 17. Na kilka minut przed wy-
znaczoną godziną dojechali: Kasia Noga, 
Ania Winiarska, Ewelina Hołowicka oraz 
Jarek Klich na koniku polskim naszego 
Księdza Dobrodzieja. Zaraz po nich dotarli 
Państwo Świerkowie. Chwilę wcześniej 
wpadli ułani z Jasła, którzy błyskawicznie 

„Największe szczęście na świecie na końskim leży grzbiecie”,
czyli konne popisy na VIII dniach Ziemi Brzosteckiej

Dokończenie na stronie 4

Dżygitówka w wykonaniu Piotra Staniszewskiego„Debiutant w szyku konnym” Wojciech Staniszewski na Lejdi
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Gryglewskiego warto wspomnieć – 
choćby dlatego, że w 2009 roku przy-

pada 130. rocznica śmierci tego artysty, 
jednego z najwybitniejszych wychowan-
ków Brzostku. Problem tylko z tym, że nie 
do końca wiadomo, kiedy ową rocznicę 
należałoby obchodzić. Źródła bowiem nie 
są w kwestii daty jego śmierci bynajmniej 
zgodne.

 Wcześniejsze koleje losu malarza są 
mniej tajemnicze. Urodzony 4 marca 1833 
w Brzostku, syn podupadłego szlachcica, 
dzierżawcy majątków ziemskich Kajetana i 
Katarzyny z Soleckich, uczył się w szkole 
powszechnej w Krośnie (biografie podają, 
że mieszkał w tym mieście od 1847 do 
1852, ks. Bogdan Stanaszek powątpiewa 
jednak, by zdobył tam średnie wykształce-

nie, jako że w owym czasie Krosno gimna-
zjum nie miało; według niego, uczęszczał 
zapewne do takiej szkoły Rzeszowie) i w 
Oddziale Sztuk Pięknych Instytutu Tech-
nicznego (poprzednika obecnej Akademii 
Sztuk Pięknych) w Krakowie (od 1852 do 
1857). Jego opiekunami w czasie studiów 
byli profesorowie: Michał Łuszczkiewicz, 
Leon Dembowski i Aleksander Płonczyń-
ski. 
 Jako współpracownik Jana Matejki, 
wyjechał następnie ze swym patronem do 
Monachium gdzie – dzięki prywatnemu 
stypendium, otrzymanemu od Zofii Potoc-
kiej z Krzeszowic  - kontynuował studia w 
pracowni prof. Gustawa Seebergera. Po 

Zagadki Gryglewskiego
Zdawać by się mogło, że co jak co, ale życiorys wybitnego malarza, absolwenta 
i profesora wyższej uczelni artystycznej, żyjącego w czasach, gdy druk był już 
mocno rozpowszechniony, nie powinien zawierać żadnych tajemnic. Przypadek 
Aleksandra Konstantego Gryglewskiego przekonuje, że wcale tak być nie musi…
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osiodłali konie i o godzinie 17 wyruszyli-
śmy na brzostecki rynek. Całość, zgodnie z 
tradycją otwarła kawaleria, którą dowodził 
Piotr Staniszewski na klaczy Arogancja. 
W pierwszej trójce Ryszard Drozd na 
Eryku, Witek Kida-Wierzbiński na Mar-
sie i piszący te słowa „debiutant w szyku 
konnym” Wojciech Staniszewski na Lejdi. 
Drugą trójkę tworzyli nasi juniorzy: Piotr 
Urban na Miśku, Paweł Urban na Module i 
Dawid Drozd na Etnie. Za nami taczanka z 
ułanami, Śliżem, Giebułtowskim i Bugałą, 
a dalej nasze urocze brzosteckie amazonki 
Kasia Noga na Kubie i Ania Winiarska na 
Indusie, wspierane przez Jaślanki Kata-
rzynę Śliż i Anię Czerską oraz Ewelinę 
Hołowicką z Bielów i Jarka Klicha. Grupę 
zamykały przepiękne hucułki ze stadniny 
Państwa Krzysztofa i Aliny Świerków, 
którzy wraz z córką Sandrą „zabezpie-
czali tyły”. W takim porządku objecha-
liśmy rynek i ruszyliśmy na stadion. Na 
stadionie ułan Piotr Staniszewski złożył 
meldunek dowódcy Sekcji Jasło Szwa-
dronu Niepołomice Janowi Urbanowi, 
po czym nastąpiła defilada. Publiczność 
nagrodziła nas gromkimi brawami. Ale 
to dopiero początek, dojechaliśmy do 
pozostałych uczestników parady i w rytm 
Marsza Radeckiego Straussa, galopem (a 

jakże!) wykonaliśmy wśród braw i owacji 
rundę honorową. Następnie przyszła pora 
na kadryla, czyli coś jakby jazda figurowa 
na koniach. Element tego pokazu ćwiczono 
od kilku dni w Jaśle. Skład kadryla równo 
się rozłożył, troje jeźdźców z Jasła i troje 
z Brzostku. Jasło reprezentują Kasia Śliż, 

Ania Czerska i ułan Piotr Urban, zaś 
Brzostek Kasia Noga, Ania Winiarska 
i Piotrek Staniszewski. Kilka prób dało 
należyty efekt, perfekcyjnie 
wykonany kadryl nagrodzi-
ła publiczność rzęsistymi 
brawami. Miałem oka-
zję wielokrotnie oglądać 
ten element na różnych 
pokazach i z satysfakcją 
mogę stwierdzić, że ten 
nasz, brzostecki kadryl, 
w niczym nie odbiegał od 
tych najlepszych, jakie 
widziałem. Po kadrylu do 
pokazów kawaleryjskich 
ruszyli Witek Wierzbiński 
i jeszcze raz Piotrek Sta-
niszewski. Ułani sprawili 
się doskonale. Cudów w 
galopie dokonywał ułan 
Wierzbiński na swoim Mar-
sie. Mars nie zapomniał 
ani trochę czasów, kiedy 
biegał na torach wyścigowych. Ten arabski 
ogier, w którego żyłach płynie krew Wi-
traża i Wielkiego Szlema, pokazał swoje 
niesamowite walory szybkościowe, na 
które z podziwem patrzyła publiczność. 
Imprezę, jak na dowodzącego przystało, 
zakończył Piotr Staniszewski pokazem 
władania lancą i szablą, oraz pokazami 

kaskaderskimi tzw. dżygi-
tówką. Po zakończonych 
pokazach pożegnaliśmy 
Państwa Świerków, któ-
rzy inną drogą wracali do 
Kamienicy Dolnej. Nasza 
grupa w szyku trójkowym 
ruszyła poprzez Kamieniec  
do mojego gospodarstwa. 
Była piękna pogoda, za-
chodzące słońce, wspaniały 
widok na Brzostek, dookoła 
żółknące zboża a przed 
nami malownicza polna 
droga. Ktoś z Jasła stwier-
dził „ależ tu macie pięk-
ne tereny do jazdy…” Oj 
mamy, mamy i powinniśmy 
robić wszystko co możliwe, 
by Brzostek i okolice stały 
się miejscem, gdzie będzie 

się na konie chętnie przyjeżdżało. Wiele 
jeszcze trzeba zrobić, ale tej szansy, jaką 
dała nam natura, nie wolno zmarnować. 
Jeździectwo w całej Europie cieszy się 
wielką popularnością. Polska te zaległości 
szybko nadrabia i niedługo, jeśli myśleć 
będziemy w Brzostku o rozwoju turystyki, 

to jednym z głównych elementów powinno 
stać się jeździectwo. Takie będą bowiem 
wymagania sporej części turystów.

 VIII Dni Ziemi Brzosteckiej były pierw-
szą próbą powstałej pół roku temu Sekcji 
Jasło Szwadronu Niepołomice. Próba ta 
została zaliczona. W drodze powrotnej 
towarzyszyło nam poczucie dobrze wy-
konanej misji, bo właśnie to, co robimy, 
traktujemy jako misję. To nam przypadł 
tego dnia honor kultywowania tego, co 
w naszej historii najpiękniejsze - tradycji 
kawaleryjskich. Tradycji, jakich może 
nam pozazdrościć cała Europa, a z których 
czerpała nawet kawaleria amerykańska. 
Miło nam było także widząc zadowolenie 
u pozostałych jeźdźców-cywilów. To była 
dla nas wszystkich niezapomniana i szale-
nie miła zabawa. Wracaliśmy w poczuciu 
satysfakcji.
 Wracałem i ja, radosny, ale i zamyślony, 
zamyślony z czysto subiektywnych powo-
dów. Mój dziadek Jan Gil ze Skurowej, 
wsi położonej nieopodal Brzostku, służył 
jeszcze w XIX wieku w 2 Pułku Ułanów 
Austriackich. Ponad 100 lat później, jego 
wnuk i prawnuk, w barwach Przesławnego 
8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatow-
skiego konno wracali do domu z defilady… 
wierzę, że dziadziuś gdzieś tam na nas 
spoglądał z nieba, podkręcał austriackiego 
wąsa i cieszył się tym widokiem. On nie 
przestał być ułanem – od ponad pół wieku 
służy w „Błękitnym Szwadronie”… Pewno 
z tego powodu moja mama, córka ułana z 
takim zrozumieniem i tolerancją podchodzi 
do tego, co z moim synem Piotrem „wypra-
wiamy”, nie to, co tato, syn artylerzysty…

Wojciech Staniszewski

Ania Winiarska na Indusie

Kasia Noga (pierwsza z lewej) na Kubie
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powrocie do Krakowa zajmował się malar-
skim dokumentowaniem stanu zabytków, 
głównie sakralnych, tego miasta. Drzewo-
rytowe reprodukcje licznych prac publi-
kowane były w „Kłosach” i „Tygodniku 
Ilustrowanym”. Zajęcie to pochłaniało go 
w latach 1860-69; w 1864 wyjeżdżał w 
celach malarskich do Bardejova, w 1869 
malował wnętrza kopalni w Wieliczce. 
 W 1870 r. Gryglewski spędził wiele cza-
su w Pradze i Wiedniu, w 1871 pracował 
we Lwowie, Podkamieniu, Olesku i Pod-
horcach, w 1872 i 1873 uwieczniał wnętrza 
pałacu łazienkowskiego w Warszawie, w 
latach 1873-74 działał w Wilanowie, a w 
1875 malował Zamek Królewski i Pałac 
Prymasowski w stolicy. W 1875 wyjechał 
do Krosna – ale nieodległe od rodzinnego 
miasto opuścił już w 1877, kiedy otrzy-
mał katedrę perspektywy na macierzystej 
uczelni, noszącej od 1873 nazwę Szkoły 
Sztuk Pięknych. Stanowisko to zajmował 
do śmierci, do 1879.
 Obrazy pędzla Gryglewskiego wysta-
wiane były – i znajdowały nabywców 
– nie tylko w Krakowie, Lwowie, Pradze, 
Wiedniu czy Warszawie, ale nawet w Pa-
ryżu. Był wysoko ceniony przez krytykę, 
uzyskiwał godziwe honoraria. W najlep-
szych, krakowskich czasach otaczała go 
grupa bliskich ludzi. Wespół z Matejką 
i Kotsisem, rzeźbiarzem Parysem Filip-
pim, malarzami Andrzejem Grabowskim, 
Florianem Cynkiem, Feliksem Szyna-
lewskim, Franciszkiem Wyspiańskim, 
kompozytorem Władysławem Żeleńskim, 
historykami Józef Szujskim i Ludwikiem 
Kubalą, pisarzami Michałem Bałuckim 
i Edwardem Lubowskim tworzył grupę, 
określaną mianem „patriotycznej młodzie-
ży”, której ideą było rozbudzenie społecz-
nego, intelektualnego i kulturalnego życia 
Krakowa. Z tego zresztą ducha wyrastała 
artystyczna droga Gryglewskiego: uznał on 
bowiem za swoje wezwanie środowiska, 
zwanego „krakowską szkołą historycz-
ną”, do wskrzeszenia dumnej przeszłości 
ojczystej poprzez dokumentowanie jej 
pomników. Powstałe w tym okresie obrazy 
„Katedra na Wawelu”, „Wnętrze Kaplicy 
Świętokrzyskiej w katedrze na Wawelu” 
czy „Wnętrze kościoła Świętego Krzyża” 
do dziś podziwiane są dla doskonałości 
zastosowanej perspektywy oraz fotogra-
ficznej wręcz wierności w przedstawianiu 
detali.
 Szczerą przyjaźnią darzyli Gryglew-
skiego Aleksander Kotsis i Artur Grottger, 
wypróbowanym przyjacielem i współpra-
cownikiem był Jan Matejko. Mistrz ów 
ponoć systematycznie korzystał z jego po-
mocy podczas rozwiązywania problemów 
z perspektywą w swoich monumentalnych 
pracach. Matejko wreszcie był blisko Alek-
sandra w ostatnich latach jego życia.
 Jak ustalili gdańscy miłośnicy talentu 
Gryglewskiego (Waldemar Borzestow-
ski, Marcin Paweł Urbański), to właśnie 
Matejko zasugerował mu w 1878 r. 
wyjazd na Pomorze. Malarz z Brzostku 
rodem był wtedy w wyjątkowo złym 
stanie psychicznym. W tym roku bowiem 
zmarła jego żona, Maria z Miczyńskich, 
córka ziemian spod Limanowej, z którą 
wziął ślub w 1867 (mieli dwoje dzieci, 
Aleksandra, późniejszego malarza, i Zo-
fię). Zrujnowany kosztami długotrwałej 

choroby małżonki, osamotniony, popadł 
w depresję. Za radą Matejki spróbował 
zmienić otoczenie. Dwukrotnie wyjeżdżał 
więc latem do Waplewa, gdzie korzystał z 
gościny zaprzyjaźnionych z mistrzem Ja-
nem Sierakowskich, w Gdańsku natomiast 
zamieszkał na Podwalu Przedmiejskim 39 
u pani Roehr, wbrew brzmieniu nazwiska 
– szczerej polskiej patriotki. 
 Kontynuując swoje trwałe zaintereso-
wania, Gryglewski zajął się w Gdańsku 
dokumentowaniem wyglądu Ratusza 
Głównomiejskiego, malował też w oleju 
obraz „Wnętrze czerwonej sali ratuszo-
wej”. Pewnego dnia – przebywając w 
pomieszczeniu kasy miejskiej, zwanej 
Kamlarią - przerwał pracę. Jego martwe 
ciało znaleziono na wewnętrznym dzie-
dzińcu. Po upadku z II piętra roztrzaskał 
głowę o kamienny bruk. 
 Nie stwierdzono, by śmierć spowodo-

wał akt czyjejś agresji, uznano, że było to 
samobójstwo popełnione przez zmęczone-
go trudnymi doświadczeniami człowieka 
(w akcie zgonu zapisano zresztą, że zginął 
wskutek „nieszczęśliwego i tragicznego w 
skutkach wypadku”), udręczonego „czarną 
melancholią”. Oprócz zmartwień, które 
były niejako powodem jego przyjazdu do 
Gdańska, Gryglewski miał ponoć dodatko-
we problemy, związane z chęcią przysłu-
żenia się przyjacielowi. Jan Matejko otóż, 
rozmiłowany w meblach gdańskich – istot-
nie: pięknych, zdobnych, imponujących – 
bawiąc w 1877 r. nad morzem, rozpoczął 
skupowanie szczególnie wartościowych 
okazów. Gdy zabrakło mu pieniędzy, za-
liczki w jego imieniu wpłacał Gryglewski, 
który ponoć przekroczył w ten sposób 
swoje możliwości i zadłużył się. Na domiar 
złego przyjaciel (a jak skądinąd wiadomo, 
Matejko przez całe życie borykał się z 
problemami finansowymi) nie kwapił się 
do rozliczeń. W konsekwencji wierzyciele 
nie dawali spokoju malarzowi, będącemu 
na miejscu. Ale czy to było decydującym 
powodem desperackiego czynu?
 Zaintrygowani śmiercią wybitnego – 
cenionego również w Gdańsku - artysty 
szukali wyjaśnień. Pośród kilku hipotez 
(z ową „czarną melancholią” na czele) 
pojawił się wątek zgoła metafizyczny, 

związany z legendą o klątwie, ciążącej na 
kamienicy „Adam i Ewa” Ferberów (ul. 
Długa 28). Ponoć złe moce zagnieździły 
się w jej drzwiach wejściowych, ozdo-
bionych płaskorzeźbą przedstawiającą 
wygnanie z Raju. Wiara w obecność przy 
Długiej 28 sił nieczystych była tak mocna, 
że przed niezamieszkanym domem zatrzy-
mywano kondukty, prowadzące skazańców 
na stracenie, aby tam właśnie nad głową 
prowadzonego na śmierć łamać drewniany 
pręt na znak winy. Widmo zniknęło w po-
łowie XIX wieku, po usunięciu pięknych 
odrzwi – które przeniesiono właśnie do 
ratusza, do Kamlarii. Gdański vox populi 
szybko więc powiązał fakt tragicznej 
śmierci artysty z nieprzemijającą snadź 
mocą feralnych wrót…
 Może to fatum wciąż wisi nad pamię-
cią o Gryglewskim? Większość źródeł 
twierdzi, że śmierć nastąpiła 28 lipca 
1879 r. – podczas gdy odnaleziona no-
tatka z „Tygodnika Ilustrowanego” z 22 
września tegoż roku głosi: „W dniu 29 
tegoż miesiąca zmarł w Gdańsku znako-
mity malarz – perspektywista, Aleksander 
Gryglewski. Dzielny ten pracownik sztuki, 
który w zawodzie swoim tak wysokie zajął 
stanowisko, umarł śmiercią tragiczną. Od 
dość dawna cierpiąc widocznie na czarną 
melancholią, która zawsze prawie wyradza 
usiłowanie samobójstwa, skoczył z okna 
ratusza gdańskiego, z wysokości drugiego 
piętra, i na bruku natychmiast wyzionął 
ducha”. Skoro pismo wyszło we wrześniu 
– mowa powinna być o sierpniu… I tak 
też konsekwentnie podają wszelkie gdań-
skie publikacje, wspominające malarza z 
Brzostku rodem. 
 Data śmierci, powód desperackiego 
kroku – to nie jedyne zagadki dotyczące 
Gryglewskiego. Nie wiadomo również, 
gdzie spoczywa. Źródła nie są zgodne: 
raz wynika z nich, że pochowano go na 
cmentarzu św. Mikołaja, raz, że na cmen-
tarzu św. Mikołaja przy Promenadzie 
(dzisiejszej ul. 3 Maja), raz – że na jednej 
z nekropolii pod górą Gradową. Znawcy 
historii Gdańska zwracają uwagę, iż przy 
Promenadzie nie było cmentarza św. Mi-
kołaja, w grę wchodzi więc raczej miejsce 
pochówków, będące obecnie częścią Parku 
Akademickiego. Tak czy owak, ozna-
czonego miejsca wiecznego spoczynku 
Aleksander Gryglewski nie ma…
 Jest wszelako jeszcze jedna zagadka, 
związana z Brzostkiem i Gryglewskim. Jak 
wynika z listu, nadesłanego do brzosteckiej 
parafii przez Jana Kulpińskiego z Krako-
wa, osobę zajmującą się historią Powstania 
Styczniowego, w potyczce, stoczonej przez 
powstańców 29 października 1863 r. pod 
Jeziorkiem, uczestniczył… Konstanty 
Aleksander Gryglewski, urodzony w 1833 
r. w Brzostku. Był on członkiem oddziału 
strzelców konnych pod komendą por. Juno-
szy. Na pewno nie chodzi o malarza (choć 
teoretycznie można byłoby domniemywać, 
iż artysta mógł wyruszyć do powstania pod 
przemodelowanym nieco nazwiskiem), 
gdyż wiadomo, że Konstanty Aleksander 
żył w jeszcze 1909 r., gdyż ubiegał się 
wtedy o miejsce w Przytulisku Weteranów 
1963 roku. Ale kim był? Bo przecież nie 
bliźniaczym bratem Aleksandra Konstan-
tego…

(wald)

Portret Aleksandra Gryglewskiego z 
Wielkiej Encyklopedii Powszechnej, 

t. 25, Warszawa 1900, s. 976
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W dziwny sposób Pan Bóg ukochał i 
umiłował góry, jako miejsca czci 

swojej. Na górze Synaj dał Pan Bóg 
ludowi wybranemu swe prawa, na górze 
Moria działy się w świątyni liczne cuda, 
na górze Kalwarii Pan Jezus oddał ducha 
Bogu, na górze Oliwnej tylekroć Pan 
Jezus nauczał, z góry tej także wzniósł 
się do nieba.
 Za przykładem Pana Jezusa umiło-
wała sobie góry i Matka Najświętsza, 
jak to sama dała przykład, udając się po 
zwiastowaniu w góry; pierwsi anachoreci 
na górze Karmelu przebywali, pierwsze 
kościoły i klasztory późniejsi fundatorzy 
budowali na górach.
 I w okolicach naszych mówi się o 

górze Przeczyckiej, a choć kościół nie 
jest postawiony na najwyższym szczycie 
góry, to jednak takie Maryja miejsce sobie 
obrała, iż kościół z daleka, choć między 
górami stoi, jest widziany. Tu Matka 
Najświętsza od kilkuset lat łaski liczne 
rozdaje, tu schodziły się przez wieki całe 
tysiące ludu, by u Matki Najświętszej 
Przeczyckiej łaski użebrać. Jak świadczy 
Nowakowski, już pięćset lat temu Matka 
Boska Przeczycka była sławną; tu na św. 
Michała, tj. 8 maja, odbywały się wielkie 
odpusty, o których przechowała się aż do 
dziś dnia tradycja u ludu.
 W tym czasie zostały zakupione także 
dzwony (jeden pochodzi z r. 1504).
 W XVI i XVII wieku wizytacje już 

piszą, że tu jest czczony stary ołtarz, 
(statua), a więc w XVI w. już była statuą 
sławną, już była Maryi cześć dawaną.
 Kościół w r. 1687 został postawiony 
ze składek ludu. Myślę, że w XVII w. 
może ten lud był jeszcze nieliczny, parafia 
liczyła w XVIII w. 900 mieszkańców, stąd 
lud można rozumieć, ów przychodzący 
na odpust, może nieraz z daleka, może z 
Węgier.
 Za czasów Rzeczypospolitej Pol-
skiej, jeszcze jak pisze Kuropatnicki, 
obraz łaskami słynął; widać do kościoła 
Przeczyckiego chodzili ludzie z dalsza. 
Dopiero za czasów austriackich nastą-
piła zmiana w Przeczycy. Wota, których 
było około 30, zabrali Austriacy, resztę 

złodziej skradł, o którym 
opowiadał Józef Czech z 
Przeczycy, że owego zbója 
ścięto i pochowano osobno, 
a na grobie posadzono lipę, 
a gdy ją ludzie ścinali w roku 
1920, znaleźli rzeczywiście 
czaszkę człowieka. Przy 
końcu dopiero XIX w. i w 
XX w. Matka Najświętsza 
Przeczycka zdobywa swą 
chwałę na obu półkulach, 
kiedy i stamtąd dochodzą 
wieści, że przez przyczynę 
Matki Najświętszej Prze-
czyckiej niektórzy ludzie, 
jak Antoni Krygowski, łask 
dostąpili. A szczególnie ten 
kult wzmógł się wielce w 
czasie wojny światowej, 
kiedy ludzie więcej Boga po-
trzebowali i wstawiennictwa 
Maryi. A przede wszystkim 
ta okolica, w której w czasie 
wojny światowej toczyły się 
wielkie bitwy w r. 1914 i 
1915, zawdzięczała Bogu i 
Maryi swe ocalenie, której 
to wdzięczności zewnętrz-
nym wyrazem były procesje, 
odbywane z okolicznych 
parafii do Przeczycy. Taką 
procesję przyprowadził ks. 
Jan Mołowiński, dzielny 
proboszcz z Brzysk i ks. 
dziekan, kanonik honorowy 
kapituły przemyskiej Stefan 
Szymkiewicz. Corocznie 
procesje z Brzostka do Prze-
czycy przychodzą.
 Zewnętrznym wyrazem 
tej wiekowej czci dla Matki 
Boskiej Przeczyckiej był 
zbiorowy hołd ludu odda-
ny Maryi przez Koronację, 
która się odbyła 15 sierpnia 
1925 r. a sprawił tę radość 
parafii Ojciec Św. papież 
Pius XI., każąc Maryję Prze-
czycką czcić nie tylko jako 
łaskawą, ale jako cudowną, 
a tym samym po całym świe-
cie chrześcijańskim Maryję 
Przeczycką rozsławić raczył.

Materiał zaczerpnięto  
z archiwum parafii  

w Przeczycy

historia kultu matki Boskiej Przeczyckiej
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W dniach od 6 do 24 lipca w Parafii 
pw. Znalezienia Krzyża Świętego w 

Brzostku odbywało się „Wakacyjne ora-
torium”, czyli spotkanie z Panem Bogiem 
we wspólnocie, podczas wakacyjnego 
wypoczynku. Poszczególne dni naszych 
rekolekcji rozpoczynaliśmy modlitwą, 
zgodnie ze słowami Pana Jezusa: „Gdzie 
dwóch albo trzech gromadzi się w Moje 
imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 
20). Następnie odśpiewaliśmy hymn pod 
tytułem „Ziemia” oddając chwałę Bogu 
za dar życia.
 Każdy dzień oratorium kierował się 
swoim własnym planem, a więc zna-
leźliśmy czas na wspólny śpiew, taniec, 
pracę, oraz wiele różnorakich zabaw, które 
przynosiły wszystkim radość i uśmiech. 
Pogoda sprzyjała, więc wyruszaliśmy na 
wyprawy, na przykład pod Krzyż Jubile-
uszowy, gdzie nasza gromada zawiązała 
wspólnotę wzajemnej pomocy. Następnie 
odwiedziliśmy grób długoletniego pro-
boszcza naszej parafii ks. Prałata Kazimie-
rza Ostafińskiego, na którym złożyliśmy 
symboliczny znicz zapewniając o modli-
twie za Kapłana wielkiego formatu.
 Wyruszyliśmy również na stadion, 
gdzie dzięki uprzejmości Pana gospoda-
rza mogliśmy przeżywać „czas pustyni” 
i wspólną zabawę na scenie i placu przed 
nią.
 Nie można zapomnieć o rowerowej 
pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej 
w Przeczycy. Pod opieką Sióstr, Ks. Józefa 
Buczyńskiego i animatorów bezpiecznie 
dojechaliśmy do Świątyni, gdzie odmó-
wiliśmy różaniec przed cudowną figurą 
Matki Boskiej Przeczyckiej. Następnie 
zjedliśmy lody, a później animatorzy 
grając na gitarze i bongosie zaprosili nas 
do tańca. Na koniec pielgrzymki Ks. Pro-
boszcz parafii w Przeczycy opowiedział 
nam historię Sanktuarium i przedstawił 
cuda za przyczyną Bożej Matki.
 W kolejnych dniach zobaczyliśmy 
dzięki wyświetlanym zdjęciom różne 
miejsca świata. Siostry opowiedziały o 
pracy na misjach i przedstawiły życie 
dzieci takich jak my, które niejednokrot-
nie nie mają jedzenia i dachu nad głową. 
To świadectwo zmobilizowało nas do 
wspólnej pracy. Wykonaliśmy drzewka 
szczęścia i stojaki na długopisy, a pienią-
dze ze sprzedaży zostaną przeznaczone 
dla „Misji na Filipinach”.
 Dużą rolę odegrały Panie Katechetki. 
Z wielkim entuzjazmem poświęcały 
swój czas dla każdego z nas ucząc wielu 
zabaw, śpiewu i tańca. Dzieci w żółtych 
chustkach chwalące w drodze Pana Boga,  
czy może być większe świadectwo żywej 
wiary?
 Wakacyjne rekolekcje w naszej parafii 
były również czasem refleksji. Nikt z nas 
nie jest „samotną wyspą”. Prawdziwy 
rozwój dokonuje się w relacji z Panem 
Bogiem i drugim człowiekiem. Dzięki 
temu poznajemy siebie i uczymy się bez-
interesowności, tak potrzebnej współcze-
snemu światu. Ojciec Święty Jan Paweł 
II w swoim nauczaniu często powtarzał, 
że „dzisiejszy świat bardziej potrzebuje 
świadków niż nauczycieli”. Człowiek -  

Wakacyjne Oratorium 2009
Boży obraz, nie może żyć bez Boga. „Jak 
łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza 
moja pragnie Ciebie Boże, dusza moja 
pragnie, Boga żywego” (Ps 42) Tęsknota 

ta przynagla nas do troski o rozwój wiary. 
Uczestnictwo w „Wakacyjnym oratorium” 
było niesamowitym doświadczeniem du-
chowym, które poprzez modlitwę, pracę 
i zabawę zbliżało do Serca Jezusowego, 
pełnego miłości i pokoju.

Uczestnik



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE8

Mija, miejmy nadzieję, czas, kiedy 
nikt nie zastanawia się nad marnym 

stanem naszej przyrody, ginącej często 
pod zwałami śmieci i tonącej w zalewie 
ściekowej. Starsi ludzie pamiętają jeszcze 
dość pustawe półki sklepowe, z których to-
war (jeśli udało się 
go kupić) owijany 
był w szary papier 
i pakowany do wie-
lorazowej torby. 
W domu ten sza-
ry papier używało 
się do rozpalania 
w piecu, a torba 
wędrowała z wła-
ścicielem na ko-
lejne zakupy. Dzi-
siaj po powrocie 
ze sklepów mamy 
jeszcze dodatkowe 
„atrakcje” w po-
staci toreb, torebe-
czek, woreczków, 
opakowań, kubecz-
ków. To wszystko 
dałoby w roku nie-
wyobrażalną stertę 
śmieci. Dobrze, że 
funkcjonuje u nas 
zbiórka i segregacja odpadów i ten pro-
blem jest rozwiązywany, choć widoczne 
jeszcze czasem zaśmiecone lasy, rowy i 
rzeki pokazują, że nie do końca i trzeba 
ten system nieustannie poprawiać.
 Z ochroną środowiska związany jest 
kolejny i większy problem: ścieki z więk-
szości naszych łazienek i kuchni trafiają 
do najbliższej rzeki nie napotykając na 
swojej drodze na oczyszczalnię, która mo-
głaby je zneutralizować. Nawet szczelne 
z pozoru szamba ściekowe, takie całkiem 
szczelne nie są, bo gdzieś z boku, albo z 

tyłu, pod ziemią, mają zamontowaną rur-
kę, która drugi swój koniec ma w rowie, 
albo rzece. Doprowadzenie do stanu, w 
którym wszystkie nasze ścieki bytowe 
będą trafiały do oczyszczalni poprzez 
systemy kanalizacyjne, albo przewożone 

specjalnymi beczkami, będzie wymagało 
jeszcze wiele czasu i ogromnych środków.
 Udało się ostatnio zrobić kolejny krok 
w tym ekologicznym kierunku – oddano do 
użytku kanalizację sanitarną części Brzost-
ku wzdłuż potoku Słonego. Wyłoniona w 
wyniku przetargu firma „Potok” z Gorlic 
wykonała sieć kanalizacyjną z rur PVC 
160/200/250/315 i z rur PE 90/110/125 o 
łącznej długości 1970 mb z przejściami 
przez drogę krajową i drogę powiatową 
oraz 2 szt. sieciowych przepompowni 
ścieków. W ten sposób ścieki z tej części 

Brzostku zostały skierowane do zmoder-
nizowanej i rozbudowanej oczyszczalni 
w Kleciach. Podstawowym celem wyko-
nania tej kanalizacji było zlikwidowanie 
2 kontenerowych oczyszczalni ścieków 
KOS ( przy Szkole Podstawowej i przy 
Ośrodku Zdrowia w Brzostku), które nie 
spełniały już swojej funkcji z powodu zu-
życia i przestarzałej technologii. Budowa 

tej sieci stworzyła 
również możliwość 
podłączenia do ka-
nalizacji sanitar-
nej dodatkowych 
domów zlokalizo-
wanych wzdłuż jej 
przebiegu. Wartość 
robó t  znaczn ie 
przekroczyła 1 mi-
lion złotych i choć 
to bardzo kosztow-
na inwestycja, to 
musimy myśleć o 
kolejnych, bo ina-
czej utopimy się we 
własnych ściekach.
 Teraz konieczne 
będzie rozmonto-
wanie starych KO-
S-ów i wywiezienie 
ich, żeby nie stra-
szyły swoim wido-
kiem i nie denerwo-

wały sąsiadów swoją bezczynnością, a na 
posadzonym w ich miejsce drzewie mógł 
zaśpiewać prawdziwy kos.
 W kolejnych latach będą przygotowy-
wane projekty i wykonywane sieci kana-
lizacyjne w następnych miejscowościach 
naszej gminy. Zapewne minie jeszcze 
wiele lat, ale może kiedyś nasze dzieci 
będą mogły (podobnie jak dawniej nasi 
rodzice) wykąpać się w czystej rzeczce, a 
nie tylko w przydomowym plastikowym 
brodziku z hipermarketu.

P.S.

KOS – ptak, czy nie ptak?

Sieciowa przepompownia ścieków w pobliżu Ośrodka Zdrowia

W tym roku po raz 50 rusza kampania 
w skupie owoców Państwa Danieli 

i Włodzimierza Staniszewskich w Brzost-
ku. Nie do wiary że trwa to już pół wieku. 
Przygoda ze skupem zaczęła się w 1960 
roku od ziemniaków, które odbierał ich 
pierwszy kontrahent o nazwie brzmiącej 
już dziś niezwykle archaicznie „Płatkarnia 
i Krochmalnia w Niechlowie, powiat Góra 
Śląska”. Potem skupowano truskawki, 
ogórki, porzeczki, jabłka, groszek dla 
ZPOW Pektowin w Jaśle. Kto ze starszych 
mieszkańców Brzostku nie pamięta słyn-
nych kolejek, skupów do późnych godzin 
nocnych, łubianek pełnych truskawek 
czy groszku obieranego na skrzynkach, 
śmiechu w kolejkach, połamanych dyszli 
przez nerwowe konie, historii wesołych i 
zabawnych z których do tej pory można 
się uśmiać... Aż trudno uwierzyć, że nie-
którzy dostawcy to już czwarte pokolenie 
sprzedające owoce „u Włodka”. 
 Państwu Staniszewskim którzy roz-
poczynają 50 rok skupu życzymy wiele 
zdrowia, no i oczywiście następnych 
pięćdziesięciu lat.

/hi/

50 lat skupu owoców
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8 sierpnia br. rusza nowy sezon V ligi 
okręgowej, w której zagrają piłkarze 

Brzostowianki, którzy w tym roku awan-
sowali z klasy A. Piłkarze by zagrać w roz-
grywkach o klasę wyżej musieli walczyć 
w barażach. Dwumecz rozegrali z drużyną 
Victoria Czermin. Pierwsze spotkanie 
wygrali piłkarze z Brzostku 2:1, bramki 
na wagę zwycięstwa strzelił Rafał Grela 
(6, 36 min) dla Victorii honorową bramkę 
z rzutu karnego strzelił A. Trzpis (70min). 
Drugie spotkanie zakończyło się remisem 
i po ostatnim gwizdku sędziego piłkarze 
i kibice mogli się cieszyć z awansu do V 
ligi okręgowej.
 Sukcesu nie byłoby, gdyby nie dobra 
gra w klasie A, gdzie piłkarze zajęli drugie 
miejsce, co umożliwiło im grę w barażach. 
W rozegranych 30 meczach wygrali 18 
spotkań, zremisowali 8 przegrywając 6, 
zdobywając 56 pkt., strzelając 61bramek, 
a tracąc 34. Niższą stratą bramek mógł 
poszczycić się tylko Chemik Pustków 
(zwycięzca rozgrywek). Najlepszym 
strzelcem drużyny został Mateusz Jusz-
kiewicz, który 17 razy pokonywał bram-
karzy rywali, drugim najskuteczniejszym 
graczem w drużynie był grający trener 
Mateusz Potrzeba trafiając 13 razy do 
siatki. Do bramek rywali strzelali także: 
Damian Krajewski 10, Rafał Kurcz 7, 
oraz po jednym trafieniu: Mateusz Zwięk, 
Krzysztof Krajewski, Rafał Czekaj, Michał 
Florek, Seweryn Krajewski. Sędzia 15 razy 
pokazywał piłkarzom żółte kartki, aż 4 razy 
żółty kartonik zobaczył Rafał Czekaj.
 Przed nowym sezonem piłkarze roze-
grali 5 sparingów: z LKS Markovia Marko-
wa (Klasa B, grupa: Rzeszów III – Łańcut) 
przegrany 5:3, z Wisłoką Dębica (III liga, 
grupa: lubelsko-podkarpacka) przegrany 
1:0, z Monisem Bielowy (Klasa B, grupa: 
Dębica II) remis 2:2, z Wisłokiem Strzy-
żów (Klasa okręgowa, grupa: Rzeszów) 
przegrany 3:2, oraz z LKS Ładną (klasa 
B, grupa: Tarnów VII) wygrany 0:6. 
 Od nowego sezonu w Brzostku 
będą grać: Łukasz Wereszczyński 
(Rzemieślnik Pilzno), bramkarz 
Mirosław Mroczek (Rzemieślnik 
Pilzno), Damian Pezda, Andrzej 
Kasprzyk oraz Kamil Porębski 
(Igloopol Dębica). Pierwszy mecz 
drużyna zagra na własnym 
boisku podejmując drużynę z 
Kamionki. Piłkarze zapowiadają 
walkę o jak najwyższe miejsce 
w tabeli choć nie będzie łatwo. 
Poziom spotkań będzie zdecy-
dowanie wyższy niż w ubiegłym 
sezonie. Piłkarzom przyjdzie się 
zmierzyć z taką drużyną jak Lechia 
Sędziszów Małopolski (spadko-
wicz z IV ligi, grupa podkarpacka).
 Zarząd klubu oraz sami piłkarze 
zapraszają wszystkich sympaty-
ków i kibiców na mecze. Na nieofi-
cjalnej stronie internetowej www.
brzostowianka.futbolowo.pl można 
śledzić poczynania piłkarzy.

Magdalena Kawalec

Awans 
do V ligi

1 sierpnia o godz. 15.00 w parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego odbył się 
ślub długoletniego zawodnika „Brzostowianki” Seweryna Krajewskiego z 

Brzostku. Jego wybranką została Alina Górka z Woli Brzosteckiej.

Młodsi koledzy z klubu, zgodnie z brzostecką tradycją, przygotowali nowo-
żeńcom „bramę weselną”

Fot. J. Nosal

1) 09.08.2009, niedz., g. 17.00 Brzostowianka Brzostek – Kaskada Kamionka
2) 16.08.2009, niedz., g. 11.00 Złotniczanka Złotniki – Brzostowianka Brzostek
3) 23.08.2009, niedz., g. 17.00 Brzostowianka Brzostek – Chemik Pustków
4) 30.08.2009, niedz., g. 12.00 Tempo Cmolas – Brzostowianka Brzostek
5) 06.09.2009, niedz., g. 17.00 Brzostowianka Brzostek – Pogórze Wielopole Skrz.
6) 13.09.2009, niedz., g. 16.00 Brzostowianka Brzostek – LKS Brzeźnica
7) 20.09.2009, niedz., g. 16.00 LKS Nagoszyn – Brzostowianka Brzostek
8) 27.09.2009, niedz., g. 16.00 Brzostowianka Brzostek – MUKS Sokół Kolbuszowa  D.
9) 04.10.2009, niedz., g. 14.00 Raniżovia Raniżów – Brzostowianka Brzostek
10) 11.10.2009, niedz., g. 14.00 Brzostowianka Brzostek – Ikarus Tuszów Narodowy
11) 18.10.2009, niedz., g. 11.00 Stal II Mielec – Brzostowianka Brzostek
12) 25.10.2009, niedz., g. 14.00 Brzostowianka Brzostek – Lechia Sędziszów
13) 31.10.2009, sobota, g. 14.00 Zryw Dzikowiec – Brzostowianka Brzostek
14) 08.11.2009, niedz., g. 13.00 Brzostowianka Brzostek – Start Wola Mielecka
15) 11.11.2009, środa, g. 11.00 Czarnovia Czarna – Brzostowianka Brzostek

terminarz rozgrywek, V liga dębica, sezon 2009/2010, I runda
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Kopalnia węgla w Grudnej dolnej cd.

Prymitywną początkowo technikę wydo-
bycia węgla stopniowo udoskonalono i 

w ostatnich latach XIX w. istniała już nie-
wielka kopalnia węgla o ciągłym wydoby-
ciu. Jednym z pierwszych jej górników był 
mój dziadek Stanisław Łukasik. W okresie 
I wojny światowej kopalnia była nieczynna 
i uległa dewastacji. Po wyrobiskach od-
krywkowych i pierwszej sztolni pozostały 
doły, które stopniowo pozarastały trawą i 
olszyną. Część tych nieużytków wchodziła 
w skład pasa gruntów gospodarstwa Łuka-
sików i nazwano je Dołami.
Nazwa „Doły” weszła na stałe do nazew-
nictwa poszczególnych 
fragmentów pasa grun-
tów naszego gospodar-
stwa. Jako chłopiec w 
Dołach pasałem krowy 
z ciocią Anną.
 O nieczynnej ko-
palni węgla dowiedział 
się przypadkowo w 
czasie I wojny świa-
towej jakiś wojskowy 
niemiecki o nazwisku 
Stokłosa, którego losy 
wojenne doprowadziły 
w tę okolicę. Podobno 
był Polakiem ze Śląska 
o nazwisku Stokłosa, 
zgermanizowanym w 
zaborze pruskim. Po 
wojnie tenże Stokło-
sa podjął starania na 
dworze księcia San-
guszko o zawarcie umowy dzierżawnej na 
eksploatację złoża węglowego w Grudnej 
Dolnej. Atrakcyjne warunki umowy, które 
zaproponował Stokłosa skłoniły księcia, 
potomka założyciela kopalni, do podpisania 
umowy. Grunty pod którymi były pokłady 
węgla nie należały już do folwarku książę-
cego. Ich właścicielem był wówczas rolnik 
Wincenty Gruszka i jego żona Anna moja 
ciocia po kądzieli. Do nich to zwrócił się 
Stokłosa z propozycją intratnej umowy 
na dzierżawę określonej powierzchni ich 
użytków rolnych pod potrzeby kopalni. 
Warunki umowy były sformułowane zbyt 
ogólnikowo. Aby skłonić Gruszków do 
jej podpisania bez wdawania się w szcze-
góły, Stokłosa złożył im wiele kuszących 
obietnic, które będą przynosiły znaczne 
dochody po uruchomieniu kopalni, jak 
zakupy z ich gospodarstwa rolnego wszyst-
kich produktów, rozwinięcie ogrodnictwa i 
sadownictwa, odpłatne korzystanie z koni 
itp. W sprytnie wytworzonej atmosferze 
zaufania i nadziei na profity umowa dzier-
żawna w dobrej wierze została podpisana 
bez zastrzeżeń.
 Zawarcie obydwu umów dzierżawnych 
było dla Stokłosy podstawą załatwiania po-
zostałych formalności, pozwalających mu 
uruchomić kopalnię węgla. Wiadomość o 

rozpoczęciu przyjmowania rzemieślników 
i robotników do pracy w kopalni rozeszła 
się szybko. Okoliczna biedota wiejska a 
wśród niej wielu uzdolnionych mężczyzn, 
wiedziona nadzieją stałej pracy i godziwych 
zarobków, zgłaszała się na kopalnię ponad 
aktualne potrzeby zatrudnienia. Pozwalało 
to Stokłosie na dyktowanie korzystnych dla 
niego warunków pracy i płacy oraz dobie-
ranie sobie ludzi najbardziej odpowiednich. 
Wśród nich dokonywał dalszej selekcji na 
podstawie praktycznej przydatności każde-
go z osobna. Nadspodziewanie szybko po-
stępowała odbudowa i rozbudowa kopalni 
oraz uruchomienie wydobycia i sprzedaży 
węgla.
 W drewnianym baraku Stokłosa urzą-
dził biuro kopalni oraz swoje mieszkanie. 
Wkrótce sprowadził do siebie żonę z synem. 
Żona była Niemką. Oboje z synem słabo 
rozmawiali po polsku. Syn któremu rodzice 
mówili „Bubik” początkowo uczęszczał do 
miejscowej szkoły powszechnej w Grudnej 
Górnej. Później jego edukacją zajmowała 
się matka i dojeżdżający okresowo nauczy-

ciele. O tej niezwykłej dydaktyce opowiadał 
mi sam Bubik, który szybko przyswoił sobie 
język polski, w czym bardzo pomogła mu 
szkoła w Grudnej. Chociaż ja byłem młod-
szy od niego o dwa lata, to jednak przypa-
dłem mu do gustu. Chętnie przychodził do 
mnie kiedy w pobliżu kopalni pasłem krowy 
z ciocią Anną na pastwisku w Dołach.
 Uruchomiona kopalnia dla jednych była 
nadzieją na nowe możliwości zarobkowe, a 
tym samym na poprawę skrajnie trudnych 
warunków bytowych, dla innych zaś stała 
się wnet przyczyną wielu kłopotów, zmar-
twień i strat. Dla mnie odkąd pamiętam 
kopalnia była atrakcją. Dawała okazję 
poznawania nowych ludzi, słuchania ich 
ciekawych opowiadań, otrzymywania ła-
koci lub kilku groszy za drobne usługi, jak 
np.: zbieranie i podawanie piłek tenisowych 
na korcie, przynoszenie wody ze źródełka, 
przekazanie wiadomości określonej osobie 
itp. Często żałowałem, że moje możliwości 
w tym zakresie ograniczała praca w gospo-
darstwie rodziców i obowiązki szkolne. 
Szczególnie lubiłem podawanie piłek na 
korcie tenisowym, który był urządzony na 
nieużytku zwanym „Hałdą” wydzierżawio-
nym od mojego taty. Był to nieduży teren 
po drugiej stronie strumienia w stosunku 
do kopalni, na którym niegdyś składowano 

miał węglowy.
 Sprzedaż wydobywanego węgla ożywia-
ła naszą wieś. Na drodze do kopalni pojawi-
ło się wiele furmanek po węgiel. Znajomi 
rodziców zajeżdżali nieraz do nas na popas 
koni. Istniejące ożywienie miało też wiele 
negatywnych następstw. Wąska droga wiej-
ska o nawierzchni gruntowej nie wytrzy-
mywała wzmożonych przewozów ciężkich 
ładunków. W okresach opadów deszczu lub 
odwilży zimą furmanki z ładunkiem węgla 
najczęściej o wadze jednej tony, tworzyły 
przerażające błoto. Kiedy wozy grzęzły w 
błocie furmani okropnie ubłoceni i zmęcze-
ni strasznie klęli i wymyślali koniom i lu-
dziom. Bestialsko bili konie, które nie miały 
dość siły, by   wyciągnąć wóz z ładunkiem 
węgla utopiony w błocie po osie. Rwały się 
postronki, pękały chomąta na koniach, ła-
mały się orczyki, wagi, dyszle, a nawet koła 
i osie wozów. Przydrożne uprawy roślinne 
były zadeptywane przez furmanów i ich 
pomocników oraz przechodniów, którzy ze 
względu na lawę głębokiego błota nie mogli 
chodzić drogą. Bywały przypadki zablo-

kowania drogi furami 
ugrzęzłymi w błocie. 
Wówczas niektórzy 
furmani zbyt nerwowi, 
omijając blokadę zjeż-
dżali z drogi na pola 
uprawne niszcząc je 
wraz z uprawami. Za 
spowodowane szko-
dy i konflikty między 
ludźmi nikt nie chciał 
ponosić odpowiedzial-
ności.
 Stokłosa nie czuł się 
odpowiedzialnym w 
ogóle za żadne szkody 
wyrządzone przez ko-
palnię miejscowej lud-
ności. Właścicielom 
użytków rolnych zaj-
mował coraz to nowe 
powierzchnie pod roz-

budowę kopalni i składowanie urobku. W 
zamian pozostawiał dotąd użytkowane 
grunty całkowicie zdewastowane. Odma-
wiał ich rekultywacji i płacenia odszkodo-
wań, ponieważ w umowie dzierżawy takie 
szczegóły nie były zawarte.  Nie godził 
się na żadną formę świadczenia pomocy 
przy remontach drogi i mostów, nawet 
przy doraźnych najbardziej koniecznych 
naprawach. Odpowiedzialnością za kata-
strofalnie zły stan drogi i mostów, okresami 
zupełnie nieprzejezdnych, obciążał wyłącz-
nie lokalny samorząd i władze powiatowe 
w Jaśle. Siebie zaś uważał za najbardziej 
poszkodowanego z powodu ograniczonych 
możliwości sprzedaży wydobywanego 
węgla. Co więcej, fakt niesłychanie złej 
drogi i niebezpiecznych mostów wykorzy-
stywał jako obiektywną przyczynę braku 
pieniędzy na wypłatę zarobków ludziom 
zatrudnionym w kopalni oraz na pokrywa-
nie wszelkich zobowiązań, w tym także z 
tytułu umów dzierżawnych na eksploatację 
złoża węglowego i użytkowanych pod 
kopalnię gruntów. Dbał jedynie o tych za-
trudnionych w kopalni, którzy jednocześnie 
byli jego zaufanymi obrońcami (gorylami) 
oraz postrachem dla innych robotników i 
miejscowych wierzycieli.
 Niesłychana przebiegłość Stokłosy nie 

Stanisław Łukasik

Życie na krawędzi 
czasu - fragmenty

Okolice kopalni w Grudnej Dolnej
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była w stanie ukryć rzeczywistej sprzedaży 
węgla i ogromnych zysków jakie osiągał 
z tego tytułu. Tajemnicą poliszynela było 
lokowanie przez niego osiąganych zysków 
na kontach w niemieckich bankach, głównie 
w Berlinie. Rachunek obrotowy kopalni 
w jasielskim banku miał najczęściej saldo 
zerowe. Stokłosa korzystał także z kredytu 
bankowego, by wobec wierzycieli wzmoc-
nić swoją argumentację braku pieniędzy na 
prowadzenie kopalni i spłatę narastających 
zobowiązań. Chętnie potwierdzał kwoty i 
zasadność roszczeń wierzycieli i obiecywał 
ich spłatę jak tylko zostanie wyremontowa-
na droga i mosty które bardzo ograniczają 
wywóz węgla, a tym samym jego sprzedaż, 
bo  zwiększenie wydobycia nie stanowi 
żadnego problemu.
 Moi rodzice opowiadali nieraz jak po 
śmierci wujka Gruszki w 1928 r. ciocia 
Gruszkowa z pięciorgiem  małych dzieci 
znalazła się w rozpaczliwie trudnych wa-
runkach materialnych. Utrzymanie rodzi-
ny z gospodarstwa rolnego, obciążonego 
spłatami długu hipotecznego i wysokimi 
podatkami było bardzo trudne, nawet w 
latach koniunktury w rolnictwie (1926-28). 
Pod wpływem spadku cen zbóż na rynkach 
światowych jesienią 1928r. nastąpiło zała-
manie krótkotrwałej koniunktury. Kryzys w 
rolnictwie polskim pogłębiał się z roku na 
rok i osiągnął dno w 1935r. Ceny za artyku-
ły rolne w ciągu 6 lat (1929-1935) zmalały 
do 66%1. Ceny artykułów przemysłowych, 
nabywanych przez wieś spadły tylko o 
35%, co spowodowało rozwarcie „nożyc 
cen”. W okresie kryzysu w wielu rodzi-
nach naszej wsi, od zimy do żniw panował 
głód. Dla rodziny cioci Gruszkowej w tych 
warunkach kryzysu, wielkim ratunkiem 
byłoby otrzymanie zaległej należności za 
dzierżawę gruntów oraz odszkodowania za 
zdewastowane przez kopalnie grunty orne, 
zwracane jako nieużytki.
 Bezskuteczne były wobec Stokłosy 
wszelkie argumenty, prośby i rozpaczliwe 
błagania cioci Gruszkowej o nawet niewiel-
ką część spłaty zaległych jej należności. 
Pozostała cioci już tylko ostateczność, 
dochodzenie swych roszczeń na drodze są-
1 Wielka Encyklopedia Powszechna PWN 
Warszawa 1967r Wydanie I, t.9, str.72

dowej. Nie potrafiła jednak sama opracować 
pozwu do sądu, stosownie do obowiązującej 
procedury sądowej, ani występować w pro-
cesie sądowym jako strona z tak trudnym  
dłużnikiem. Zwrócenie się do adwokata o 
pomoc wymagało pieniędzy, których ciocia 
nie miała. Pozostała jej jeszcze możliwość 
zwrócenia się o pomoc do rodziny. Najbliżej 
było cioci do moich rodziców. Przychodziła 
więc do swego szwagra a mojego taty z 
gorącą prośbą by pomógł jej pozwać Sto-
kłosę  przed sąd i w prowadzeniu sprawy  
procesowej. Tato czuł się niekompetentny 
i zdecydowanie odmawiał angażowania 
się w sprawy sądowe. Był świadomy 
konsekwencji uwikłania się w plątaninę 
zawiłych procedur procesowych i kruczków 
prawnych oraz kosztów i opłat sądowych. 
Jednak pod wpływem nalegań mojej mamy 
oraz dziadka Jakuba Andreasika z Brzezin, 
który nie mógł pomóc córce, bo po prze-
byciu ostrego zapalenia stawów od lat nie 
wstawał z łóżka, mój tato uległ i podjął się 
współuczestniczyć w prowadzeniu sprawy 
procesowej, co praktycznie oznaczało oso-
biste prowadzenie wszystkiego.
 Obawy mojego taty o przebieg procesu 
sądowego były uzasadnione. Pozwany 
Stokłosa przy pomocy adwokatów robił 
wszystko, by kwestiami proceduralnymi 
komplikować i przedłużać postępowanie 
procesowe. W  toku procesu do roszczeń 
cioci Gruszkowej zostały dołączone rosz-
czenia tak możnych powodów jak skarb 
państwa oraz książę Sanguszko. Stokłosa 
bowiem zalegał także z płatnościami po-
datków na rzecz skarbu państwa i tenuty 
dzierżawnej na rzecz księcia Sanguszko za 
eksploatację złoża węglowego. Po wielu 
rozprawach sądowych w Jaśle ciągnących 
się latami i wydanych wyrokach, roszczenia 
cioci nie zostały zaspokojone. Stokłosa 
ciągle się odwoływał od wydanych wy-
roków przed ich uprawomocnieniem. Zaś 
wyroki prawomocne były niewykonalne 
przez komornika sądowego, ponieważ 
zgodnie z prawem nie było co zająć. W 
przypadku gdy nawet udało się dokonać 
zajęcia określonego mienia np. węgla na 
składzie to na licytacji nie było chętnych do 
kupna, bo zaufani ludzie Stokłosy potrafili 
stwarzać atmosferę strachu. Wreszcie Sąd 

Apelacyjny w Tarnowie wydał wyrok pra-
womocny o przekazanie kopalni pod zarząd 
przymusowy. Sąd powołał na zarządcę 
kopalni pana Seiferta, z zawodu sztygara 
górnictwa węglowego z Krakowa.
 Pan Seifert po objęciu stanowiska 
zarządcy kopalni zwrócił się do moich 
rodziców o wynajęcie mu umeblowanego 
pokoju z całodziennym wyżywieniem. Był 
bardzo  miłym i hojnym lokatorem. Na 
ówczesną wiejską biedę szczodrze płacił 
za zakwaterowanie i wyżywienie. Nie ża-
łował też łakoci dla mnie i rodzeństwa. Od 
niego otrzymałem w prezencie bezcenną dla 
mnie książkę pt. „Historia żółtej ciżemki” 
Antoniny Domańskiej. Moja najstarsza 
siostra Marysia wieczorami czytała ją na 
głos całej rodzinie. Losami bohatera książ-
ki Wawrzusia wszyscy byliśmy przejęci. 
Książkę strzegłem zazdrośnie, jako moją 
jedyną własność i czytałem ją po raz drugi 
sam sobie, a niektóre fragmenty czytałem 
wielokrotnie. Zachwycony i dumny z jej 
posiadania chętnie opowiadałem moim 
rówieśnikom w szkole kolejne epizody 
fabuły z własnym komentarzem. W latach 
1945-46 bywałem we wsi Poręba lecz nie 
tej Wawrzusia.
 Nasz bardzo lubiany lokator wnet zaczął 
uskarżać się mojemu ojcu na Stokłosę. Był 
przekonany, że za sprawą zaufanych ludzi 
Stokłosy, robotnicy pozornie chętnie wy-
konują wydawane im polecenia ale z nega-
tywnym efektem. Ciągle coś przypadkowo 
psują. Dziwną zbieżność z efektami pracy 
robotników wykazywał spadek sprzedaży 
węgla. Coraz mniej furmanów przyjeżdżało 
na kopalnię po węgiel mimo suchej drogi i 
naprawionych mostów. Brakuje pieniędzy 
na bieżące wypłaty robotnikom i niezbędne 
zakupy zaopatrzeniowe kopalni. Nie spła-
cono ani złotówki zaległych zobowiązań, a 
po to został powołany przymusowy zarząd 
kopalni. Wkrótce Seifert definitywnie zre-
zygnował z dobrej posady jak na owe czasy. 
Dla moich rodziców i cioci Gruszkowej 
było to kolejne bolesne rozczarowanie. 
Pożegnanie i wyjazd Seiferta było dla mnie 
rzewnym przeżyciem. Traciłem mojego 
dobroczyńcę, którego darzyłem uczuciem 
uwielbienia.

c.d.n.

rowerem po gminie Brzostek
	 Serdecznie	 zapraszamy	wszystkich	chętnych	do	wzięcia	udziału	w	 rajdzie	
rowerowym	organizowanym	w	dniach	29	i	30	sierpnia	b.r.
 I dzień (sobota) – godz. 9.30 –	zbiórka	i	zapisy	na	placu	przy	Gimnazjum	
w	Brzostku,	10.25	–	uroczyste	otwarcie,	10.30	–	start.	Trasa	o	długości	ok.	
12	km:	plac	przy	Gimnazjum	–	ul.	Mysłowskiego	–	Nawsie	Brzosteckie	–	Wola	
Brzostecka	–	skręt	na	drogę	relacji	Wola	Brzostecka	–	Bączałka	–	dojazd	do	
Kamienicy	Górnej	–	zjazd	na	drogę	leśną	do	Smarżowej	–	po	drodze	zwiedzanie	
rezerwatu	 leśno-florystycznego	 „Kamera”	–	dojazd	do	Siedlisk-Bogusz	–	ul.	
Szkotnia	–	ul.	Okrągła	–	GOSiR.
 II dzień (niedziela) – godz. 13.00	–	zbiórka	i	zapisy	na	placu	przy	Domu	
Kultury	w	Brzostku,	13.35	–	otwarcie	II	dnia	rajdu,	13.40	–	start	na	trasę	długości	
ok.	6	km:	plac	przy	Domu	Kultury	–	ul.	20-go	Czerwca	–	ul.	Równie	–	cmentarz	
wojskowy-	ul.	Równie,	ul.	20-go	Czerwca	–	ul.	Mickiewicza	–	przejazd	przez	
drogę	krajową	nr	73	–	ul.	Żydowska	–	ul.	Królowej	Jadwigi	–	ul.	Przedmieście	
–	ul.	Szkotnia	–	ul.	Okrągła	–	GOSiR.	Podczas	rajdu	przewidziano	przystanki	
przy	wszystkich	zabytkach	znajdujących	się	na	trasie.
	 Po	zakończeniu	rajdu	(w	obydwa	dni)	i	krótkim	odpoczynku	chętni	będą	mogli	
wziąć	udział	w	konkursach	sprawnościowych.	Dla	 zwycięzców	przewidziano	
atrakcyjne	nagrody.

Serdecznie zapraszamy!
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Z Brzostku w świat...
„Znad ciemnej rzeki wiatr przylata
I mglistych wspomnień woń przynosi.
Pamięć maluje przeszłe lata…”

Letnie kaprysy tego roku są niezwykłe. 
Noce dość chłodne i rześkie, za to dni 

upalne i gorące są. Żar rozgrzanych promieni 
słonecznych bucha całą siłą i niemiłosiernie 
pali. Cała przyroda ledwo dyszy i stoi w 
bezruchu oczekując deszczu. W innych 
rejonach Europy, owe upalne strefy atmos-
feryczne zderzają się z frontami zimnymi i 
przynoszą ogromne zniszczenia. Wichury z 
nawałnicami, ulewy czynią niezwykłe spu-
stoszenia nie tylko w rolnictwie, ale także w 
życiu ludzkim. Ogromna siła wiatrów – trąby 
powietrzne – spotęgowana rozdzierającymi 
niebo wyładowaniami atmosferycznymi czy-
ni spustoszenia, a często są to spustoszenia z 
całego życia ludzkiego. Moc wichury zrywa 
dachy z domów, które spadając zgniatają 
samochody i wszystko co znajduje się wokół 
nich. Rozsypują się starsze domy jak dom-
ki z piasku. To znowu uderzenie piorunu 
czyni okrutny pożar, z którego pozostają 
tylko zgliszcza. Straż pożarna wyjeżdża do 
wypadków bez końca i zwykle dojeżdża za 
późno, gdyż zatarasowane drogi powalonymi 
drzewami powodują opóźnienie dojazdu. To 
znowu ulewa jest tak duża, że wydaje się, iż spadają cysterny wody 
z nieba. Woda szybko wypełnia zbiorniki wodne, rzeki stają się 
coraz to pełne, aż wreszcie w szaleńczym tempie zalewają pola, 
łąki, ogrody, wdzierając się do piwnic i mieszkań. Czasami niszczy 
wszystko co zostało zbudowane przez całe życie mieszkańców 
tamtych ziem. Coraz to inne tereny są podtapiane i borykają się 
ze skutkami kataklizmów. U nas spokój i tylko trwogę wywołu-
ją wiadomości płynące z radia. Jednak susza coraz to bardziej 
dokucza – przydałby się deszcz, aby tylko nie taki jak potop 
ewangeliczny – mówią starsi ludzie. Z trwogą patrzą w niebo, 
słuchają komunikatów meteorologicznych i od czasu do czasu z 
zastraszeniem słyszą w dali huk wyładowań atmosferycznych, a 
błyskawice tam na niebie spadają jak ogromne zygzaki świetlne. 
W kościele brzosteckim wierni modlą się i wyśpiewują pieśń: 
„Królu Boży Abrahama… użycz deszczu na ziemię…” prosząc 
o spokojny deszcz. Wreszcie i tu na naszej Brzosteckiej Ziemi 
spadają strugi deszczu spokojne, obfite, spadają na ziemię, a ta 
spragniona łyka je w momencie i po chwili nie ma większego 
śladu po deszczu.
 Taki spokojny, letni deszcz pozwala na krótkie spotkania to-
warzyskie i snucie wspomnień. Jestem na ulicy ks. Kazimierza 
Ostafińskiego – nowa bardzo dobrze utrzymana ulica, imienia 
długoletniego brzostec-
kiego proboszcza – a 
przy niej nowe domy 
mieszkalne, dopiero co 
wybudowane. Wokół do-
mów wystrzyżone trawy, 
tu i ówdzie drzewa owo-
cowe, a na nich zwisają 
ciężkie bordowe wiśnie, 
omszałe brzoskwinie i 
zielone kuleczki śliw. 
Dalej znów rosną krzewy 
już teraz tylko okryte 
soczystymi liśćmi zieleni. 
Dalej znowu widnieje 
dom cały zatopiony w 
zieleni różnych odcieni, 
a w nim mieszka Brzo-
stowianka, która wróciła 
do rodzinnych stron z 
dalekiego kontynentu 
amerykańskiego.
 Jak żyła na Ziemi 
Brzosteckiej, co przeży-

wała i wreszcie czym kierowała się aby wyjechać w świat, a potem 
znów wrócić tu w rodzinne strony. Nad tymi i innymi pytaniami 
próbowałam zastanawiać się z moją bohaterką opowieści. Helena 
z domu Żurowska Gotfryd pochodzi z wielodzietnej rodziny z 
Kleci. Jej ojciec Marcin pochodził z Brzezin i wraz wielką falą 
emigracyjną wyjechał do Ameryki, gdzie ciężko pracował, a zaro-

bione pieniądze składał. Wiedział bowiem, że 
musi wrócić do kraju i tutaj założyć rodzinę. 
Ponieważ jednak pochodził z mało zamożnej 
rodziny wiedział, że sam musi zbudować 
dom i stworzyć dobre warunki życia dla 
swojej przyszłej rodziny. Jak zaplanował, tak 
też i zrobił. Wrócił do kraju z pewną sumą 
pieniędzy. Tutaj poznał urodziwą i gospodar-
ną niewiastę Katarzynę Drozd z Sieklówki. 
Zakochał się w niej, a potem ożenił. Za 
przywiezione pieniądze kupił połeć ziemi 
u dziedziczki klecieckiej pani Pawłowskiej, 
wybudował dom i wspólnie z żoną zaczęli 
wieść życie gospodarskie. Z tego małżeństwa 
przyszło na świat siedmioro dzieci – siostry i 
bracia Heleny. Ile trudu trzeba było włożyć, 
żeby zapewnić podstawowy byt wielodziet-
nej rodzinie poprzez pracę na roli w czasach 
przedwojennych trudno sobie wyobrazić. Ile 
świtów, całych dni i wieczorów trzeba było 
ciężko pracować własnymi rękoma i końmi 
w polu – postęp techniczny w rolnictwie do 
Galicji wkraczał bardzo powoli – tego nie 
wie nikt. Helena próbuje opowiadać o życiu 
całej rodziny. Dzisiaj jest ona już leciwą 

babcią i prababcią, gdyż los obdarzył ją trzynastoma wnuczętami 
i trzynastoma prawnuczętami. W młodości – opowiada – wszyst-
kie dzieci pomagały ojcu i matce w pracy na roli. Trzeba było 
paść bydło, pielić ziemniaki, jarzyny, odbierać snopy ściętych 
zbóż kosą i stawiać je w kopy, a potem zwozić końmi i młócić. 
Jesienią kopanie ziemniaków motyką trwało bez końca. Zimą 
znowu długie godziny pracowały dzieci przy oporządzaniu by-
dła. Przygotowanie sieczki w sieczkarniach, siekanie buraków, 
wyrzucanie obornika spod bydła i trzody chlewnej, karmienie 
drobiu oraz pomoc matce w kuchni należały do podstawowych 
obowiązków dzieci. Pasją Heleny były robótki ręczne oraz szycie 
w rękach i na maszynie. Podpatrywała jak to robiła jej matka i 
szybko uczyła się nowego fachu. Zdolności manualne pozwalały 
jej na szybkie zapamiętywanie form kroju i szycia ubrań. Coraz 
to szybciej stawała się znawczynią szwaczki. Nastały lata wojny 
i rzeczywistość wojenna jeszcze bardziej utrudniła egzystencję 
rodziny. Do tej pory rodzina utrzymywała się z gospodarstwa oraz 
handlu artykułami spożywczymi z Żydami. Podczas wojny prze-
śladowanie Żydów, zbiorowe egzekucje, wywożenie do obozów i 
wreszcie ukrywanie niektórych tylko pozostałych na tym terenie 
Żydów zmniejszyły dochody rodziny. Terror wojenny, strach i 
coraz to inne spustoszenia dawały się we znaki całej ludności znad 

Wisłoki. Dzieci Żurow-
skich z Kleci uczęszczały 
do brzosteckiej szkoły 
podstawowej. Jednak 
Helena nie kończy w 
Brzostku szkoły i dopie-
ro po wojnie skończyła 
szkołę podstawową w 
Pilźnie.
 Wysiedlenie mieszkań-
ców zmusiło rodzinę 
Żurowskich do wyru-
szenia wraz z dziećmi za 
Wisłokę. Zostali przy-
garnięci przez rodzinę 
Ćmielów w Błażkowej. 
Tam w ciasnocie egzy-
stują przez dwa miesiące. 
Potem przyjeżdżają do 
Bielów – ludność z tej 
miejscowości nie została 
wysiedlona – do siostry 
Marii Smoły, gdzie prze-
bywają do końca wojny. 

Helena z domu Żurowska Gotfryd 
Grabińska

Piotr Gotfryd z synem Tadeuszem, synową i wnuczką
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Smołowie przygarnęli nie tylko rodzinę na wysiedlenie, ale tak-
że przyjaciół, a nawet uciekinierów ze wschodu. W tym domu 
zamieszkało na czas wysiedlenia szesnaście osób. Oczywiście 
utrzymanie takiej dużej grupy ludzi było wielkim dziełem gospo-
darczym. Bywało, że trzeba było zbierać po polach zmarznięte 
ziemniaki i robić z nich tzw. żelazne placki, a do popijania robiono 
kawę z buraków zmrożo-
nych – och co to były za 
przysmaki – wspomina 
Helena. Ze zboża, które 
męli w żarnach otrzy-
mywali razową mąkę, a 
z niej kobiety gotowały 
wspaniałą zacierkę, pa-
ciarkę i kluseczki. Był 
to skromny posiłek, ale 
w czasach wojennych z 
konieczności wystarcza-
jący. Nadszedł styczeń 
1945 roku, a razem z 
nim przemarsz wojsk 
rosyjskich przez nasze 
ziemie. Nowy strach i 
niepokój ogarnął ludność 
z nad Wisłoki. Szcze-
gólnie „na baczność” 
musiały być kobiety i 
dziewczęta, bo żołnierze 
rosyjscy zachowywali się 
jak dzikie zwierzęta… 
Strach goszczący w sercach kobiet rozrósł się do rozmiarów 
apokaliptycznych. Jednak powiew wolności przyniósł nadzieję na 
lepsze życie. Wracały furmanki zaprzężone w zagłodzone konie, 
załadowane okutanymi dziećmi – zima 1945 roku należała do 
ciężkich – to znowu szły grupy wysiedleńców do swoich miejsc 
zamieszkania. Niosły matki i ojcowie zmęczone małe dzieci na 
barkach, a większe dzieci prowadziły kozę lub wychudzoną kro-
wę i posuwali się coraz to wolniej i dalej. Wysiedleńcy nieśli ze 
sobą niewielkie tobołki, bo też i na wysiedlenie szli prawie bez 
niczego. Rodzina Żurowskich wróciła do zniszczonego domu, bez 
dachu, okien i drzwi, z powyrywanymi belkami drzwi ze ścian. 
Zamieszkali w piwnicy. Ciężkie to były miesiące, ale w takich 
warunkach przyszło żyć większości pielgrzymom powracającym 
z wysiedlenia. Poprzez wielką determinację, pracowitość odbu-
dowywali zniszczony dom mieszkalny i stawali „na nogi”.
 Osiemnastoletnia Helena – pełna krasy, zgrabna i powab-
na – „wpadła w oko” Piotrowi Gotfrydowi z Błażkowej. Ten 
mężczyzna też w młodości poznał gorycz życia. Wywodził się 
z wielodzietnej rodziny chłopskiej, jego dwie małe siostrzyczki 
zabrała epidemia cholery, a on wzrastał wraz z sześcioma braćmi. 
Szybko uczyli się chłopcy w tej rodzinie pracowitości i gospoda-
rowania od ojca Stanisława i matki Magdaleny z Madejów. Potem 
podjęli naukę w szkole – i jak to z chłopcami bywa – poszli do 
wojska. Bytność Piotra w 
wojsku spowodowała, że 
został wcielony podczas 
kampanii wrześniowej 
do Armii Polskiej. Po-
tem przez pięć lat był w 
niewoli niemieckiej, a 
wracając z niej po woj-
nie dotarł do Żaganina 
na ziemiach zachodnich, 
gdzie rozpoczął pracę w 
porzuconym młynie. Był 
niezwykle sumienny w 
pracy i bardzo szybko 
zapracował trochę gro-
sza. Postanowił wrócić w 
rodzinne strony i tutaj za-
łożyć rodzinę. Znajomość 
z Heleną trwała krótko, 
gdyż przypadli sobie do 
gustu, wzięli ślub i poszli 
na swoje. Piotr Gotfryd 
kupił dwa domy od Żyda 
– w jednym mieszka jego 

syn Tadeusz z rodziną, a w drugim wnuczka Szpaków Mariola – 
były to dwa wielkie rumowiska zniszczone podczas ostrzeliwania 
i pożaru wieży kościelnej. Zwalone były dachy, zniszczona więźba 
dachowa, powyrywane podłogi, okna i drzwi. Szybko rozpoczął 
Piotr Gotfryd remont domu, a sąsiadowi Władysławowi Szpa-
kowi sprzedał drugi budynek mieszkalny. Za otrzymaną gotów-

kę zakupił trzy hektary 
ziemi i razem z żoną 
Heleną rozpoczęli go-
spodarowanie. Uprawiali 
buraki cukrowe, które 
były kontraktowane, a 
za zarobione pieniądze 
remontowali zrujnowa-
ny dom. Ponadto siali 
zboża, sadzili ziemnia-
ki i warzywa. Zakupili 
też krowy, konie, trzodę 
chlewną oraz drób. Z dnia 
na dzień stawali się coraz 
to bardziej bogatszymi 
gospodarzami. Helena 
dorabiała obszywając nie 
tylko mieszkańców ryn-
ku, ale też przyjmowała 
zamówienia na szycie 
odzieży od znajomych 
z Kleci i Błażkowej. Jej 
sprawne ręce i umiejęt-
ności krawieckie szybko 

były dobrze oceniane i klientów miała coraz więcej. Imała się 
też haftowania i szydełkowania. Ale też rodzina coraz to się 
powiększała i w wieku dwudziestu trzech lat miała trójkę swo-
ich ukochanych dzieci Marię, Jana i Tadeusza. Rodzice kochali 
dzieci wielką miłością i wychowywali ich w ciszy i spokoju. 
Ale też uczyli posłuszeństwa, miłości do Boga i bliźnich oraz 
poszanowania pracy. Helena z Piotrem tworzyli zgodną rodzinę i 
wszystkie decyzje podejmowali wspólnie, wspólnie też uczyli ich 
pracy w gospodarstwie rolnym. Budynek mieszkalny z roku na 
rok stawał się coraz to przytulniejszy i ładniejszy oraz wypełniony 
był gwarem i radością rosnących dzieci. Piotr coraz to sprowadzał 
inne grupy rzemieślników i remontował oraz doprowadzał dom 
do możliwości spokojnego życia w nim.
 Czas jednak uciekał szybko, a dzieci rozpoczęły naukę w 
podstawowej szkole brzosteckiej. Po południu szły w pole niosąc 
narzędzia rolnicze lub prowadząc bydło na pasionkę. Nie było 
czasu na brykanie, ani też na długie zabawy dziecięce. Bywało 
też i tak, że jeszcze kiedy były małe matka układała je pod kopą 
w opałce, młodsze spały, a najstarsza Marysia pilnowała je. Dzieci 
Gotfrydów wychowywane były w pracy i przez pracę, ale też były 
to dobre zabiegi wychowawcze. Dziś po latach kiedy wspominają 
rodziców, mówią, że i swoje dzieci wychowywali podobnie.
 Helena należała do kobiet postępowych i chciała być na bieżąco 

z nowościami rolniczymi 
i prowadzenia gospodar-
stwa domowego. Przez 
dwadzieścia lat należa-
ła do Koła Gospodyń 
Wiejskich. Na zebraniach 
prowadzonych przez in-
struktorkę z Jasła Szelą-
gową wsłuchiwała się w 
wykłady o nowościach 
technicznych, o nowym 
sposobie uprawy wa-
rzyw i ich zaletach zdro-
wotnych, uczestniczyła 
w kursach gotowania i 
pieczenia. Uczestniczki 
KGW uczyły się obsłu-
gi nowoczesnych urzą-
dzeń – dokonały zakupu 
pierwszej pralki „Frani” 
oraz szatkownicy do ka-
pusty na korbę, a potem 

Helena Gotfryd z dziećmi

Babcia Helena z wnuczętami Dokończenie na str. 14
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korzystały z tych urządzeń jak również pożyczały je innym 
gospodyniom. To właśnie one uznały za konieczne otwarcie w 
Brzostku zakładu krawieckiego i fryzjerskiego. Organizowały 
również zabawy taneczne oraz były współzałożycielkami Prak-
tycznej Pani w Brzostku. 
 Dzieci Heleny i Piotra 
Gotfrydów stawały się 
coraz bardziej dorosłe. 
Maria po ukończeniu 
ZSH podjęła pracę w 
SBW w Brzostku, wyszła 
za mąż za Stanisława 
Śliwę, jest matką sze-
ściorga dzieci, a obecnie 
babcią. Syn Jan ukoń-
czył studia na Akademii 
Górniczo Hutniczej w 
Krakowie na wydziale 
metalurgicznym i z dy-
plomem magistra inży-
niera wyjechał do pracy 
w opolskie. Ożenił się z 
Krystyną Krawiec i ra-
zem wychowują czwórkę 
dzieci. Obecnie pracują w 
Iwoniczu Zdroju i też są 
dziadkami. Najmłodszy 
syn Tadeusz po ukoń-
czeniu ZSZ zamieszkał 
wraz z rodzicami, a obecnie prowadzi sklep z artykułami wodno 
kanalizacyjnymi. Ożenił się z Kazimierą Płaziak, wychowywali 
troje dzieci, a obecnie też został dziadkiem.
 Helena Gotfryd postanowiła szukać pieniędzy na kontynencie 
amerykańskim. W 1979 roku wystarczyło mieć siedemset dolarów 
i z tą kwotą można było ubiegać się o wizę amerykańską. Tak 
też zrobiła Helena Gotfryd. Wystartowała po wizę, szczęście jej 
dopisało i szybko odleciała do dalekiego Chicago. Właściwie 
odebrała ją koleżanka, ale od początku musiała liczyć tylko na 
siebie. Nauczona była pracy, dlatego też podejmowała ją zawsze z 
radością i spokojem ducha. Przez dwadzieścia trzy lata pracowała 
sprzątając biurowce i pracując od piątej rano do późnych godzin 
popołudniowych. Jej nogi codziennie robiły „długie mile”, a 
ręce ciągnęły ciężkie odkurzacze i w pozycji pochyłej pracowała 
poprzez długie lata godzinami. W trzy lata później dowiedziała 
się o tragicznym wydarzeniu, zmarł jej mąż. Pozostała w bólu i 
daleko na obczyźnie. Z dnia na dzień musiała pogodzić się z losem 
wdowy, a w 1984 roku wyszła ponownie za mąż za obywatela 
amerykańskiego Polaka Jana Grabińskiego z Augustowa. Przenio-
sła się do domu mieszkalnego swojego męża i rozpoczęła trochę 
lepszy jak do tej pory i spokojniejszy żywot na obczyźnie. Po 
ukończeniu sześćdziesięciu pięciu lat życia przeszła na emeryturę 

amerykańską i wydawało by się, że radość zagości na zawsze w 
sercu Heleny. Jednak los chciał inaczej, gdyż dowiedziała się, że 
jej drugi mąż jest chory na cukrzycę i choroba rozpoczęła spusto-
szenie w organizmie mężczyzny. W między czasie Helena ciągle 
miała kontakt z dziećmi, a za czasów rządów prezydenta Regana 
– on to wprowadził model losowania wiz amerykańskich – wysy-

łała po kilkadziesiąt zgło-
szeń o wizę amerykańską 
swojej rodziny i znajo-
mych z Polski. Spośród 
wszystkich zgłaszanych 
wizę otrzymała rodzina 
Smołów z Brzostku i to 
właśnie oni wyjechali do 
Chicago za pośrednic-
twem Heleny. Potem do 
babci Heleny przyjechała 
wnuczka Elżbieta i tutaj 
już pozostała. Sprowadzi-
ła też do siebie obydwóch 
synów i zięcia Stanisła-
wa. Jan wrócił po roku 
pobytu w USA, Tadeusz 
pracował u kontraktora 
trzy lata, zaś Stanisław 
Śliwa mechanik samo-
chodowy pracował w 
swoim zawodzie. I tak za 
pomocą Heleny – matki 
i babci – na kontynencie 
amerykańskim znalazły 

się wszystkie dzieci Gotfrydów, a teraz większość z wnucząt – 
zupełnie legalnie – mieszka tam. Tam też pozakładali rodziny, 
utrzymują kontakt z domem rodzinnym. Coraz to przyjeżdżają 
matki w odwiedziny i kiedy nacieszą się wnuczętami wracają do 
domów rodzinnych w Brzostku. 
 Helena Grabińska opiekowała się ciężko chorym mężem, a 
po jego śmierci wróciła znowu do Brzostku. Wcześniej jednak 
zleciła zakup działki budowlanej oraz budowę nowoczesnego 
domu mieszkalnego, w którym obecnie mieszka. Tyle tylko, że 
zdrowie nadwyrężone ciężką pracą najpierw na gospodarce w 
Polsce, a potem na ziemi amerykańskiej coraz to bardziej jest 
słabe. Otoczona jest jednak gromadką swoich dzieci i wnucząt. 
Pielęgnują ją i starają się aby miała dogodne warunki życia. Ona 
zaś przegląda zdjęcia, wspomina, to znowu milczy i pewnie w 
zadumie przypomina sobie swoje dole i niedole, swoje szczęścia 
i smutki zostawione na ziemi amerykańskiej. I tak nasza Helena 
z Brzostku poszła w świat, ale też i do Brzostku wróciła. Dzisiaj 
pamięć i wspomnienia malują dawne Jej lata, a ona dziękuje 
Bogu, że wiele mogła przeżyć, ale też i wiele mogła pomóc swoim 
najbliższym. Oby jeszcze długie lata mogła cieszyć się coraz to 
większą rodziną.

Zuzanna Rogala

Koleżanki i koledzy z Brzostku na ślubie Heleny i Jana Grabińskich

Dokończenie ze strony 13

Projekt „Klub miłośników filmu” był realizowany jako uzu-
pełnienie działalności oświatowej Zespołu Szkół w Siedli-

skach-Bogusz. Spotkania klubowiczów były alternatywną formą 
spędzania czasu wolnego. Projekt skierowany był do młodzieży 
- uczniów i absolwentów Zespołu 
Szkół w Siedliskach – Bogusz 
oraz chętnych uczniów z terenu 
gminy Brzostek. Zajęcia były 
prowadzone metodami aktywi-
zującymi przez doświadczonych 
nauczycieli i instruktorów i 
odbywały się w dwóch grupach. 
Warsztaty realizowane były 
podczas przerwy wakacyjnej, 
a udział w nich wzięli chętni 
uczniowie, którzy nie mieli  po-
mysłu na ciekawe i pożyteczne 
spędzenie wakacji.
 Najpierw w dniach od 29 
czerwca do 3 lipca pod okiem p. 

Krzysztofa Dziedzica młodzi kinomani zapoznali się z różnorod-
nymi gatunkami filmowymi i pracą twórców filmu - reżyserów, 
aktorów, operatorów. Kolejnym etapem zajęć było zapoznanie  
uczestników z historią kinematografii oraz typologią dzieł fil-

mowych przedstawionych w za-
rysie tworzywa filmowego i roli 
poszczególnych jego elementów 
na przykładach wybranych dzieł 
filmowych. Poprzez pracę w sieci 
Internet pozyskali informacje i 
recenzje najnowszych dziel fil-
mowych, m.in. filmu pt. „Epoka 
Lodowcowa III”,  na który póź-
niej udali się do kina.
 Grantobiorcy zapoznali się z 
techniką filmową, rodzajami pla-
nów i ujęć filmowych, gatunkami 
literackimi związanymi z filmem 
oraz poznali różnicę między 
scenariuszem i scenopisem. Mło-

„KLuB mIŁOŚNIKÓW FILmu” – Warsztaty filmowe
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Na naukę nigdy za późno
W dniu 25 maja 2009 roku 10 nauczycieli przedmio-

tów zawodowych i instruktorów zajęć praktycz-
nych Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku wzięło 
udział w wycieczce dydaktycznej zorganizowanej przez 
Kierownika Szkolenia Praktycznego do Zakładów Me-
talowo-Chemicznych „MET-CHEM” w Pilźnie.
 Celem wyjazdowego posiedzenia Komisji Przed-
miotów Zawodowych było zapoznanie się z profilem 
produkcji zakładu, wyposażeniem technicznym, proce-
sami produkcyjnymi, zbytem, zatrudnieniem itp., aby 
wiedzę tę wykorzystywać podczas nauki na kierunkach 
technicznych i przygotować uczniów do odbywania 
praktyk zawodowych w okolicznych zakładach pracy.
 Po zakładzie oprowadzał i zapoznawał z poszczegól-
nymi działami Kierownik Produkcji Pan Tinc Krzysztof, 
udzielając przy tym wyczerpujących odpowiedzi na 
temat stosowanych obrabiarek i produkowanych ele-
mentów.
 Nauczyciele – wychowawcy klas technicznych spożytkują za-
obserwowane procesy technologiczne do przybliżenia młodzieży 
spraw związanych z działalnością zakładu produkcyjnego oraz 
zorganizują wycieczki do okolicznych zakładów pracy, aby jak 

najlepiej przygotować uczniów do wejścia na rynek pracy
 Dyrekcji „Met-Chem” dziękujemy za umożliwienie zwiedzenia 
zakładu. Niżej prezentuję zdjęcia z tego pożytecznego i owocnego 
wyjazdu.

Janina Słupek

dzież prowadziła zapiski z zajęć, a na koniec uczestnicy przygo-
towali referaty z wybranych zagadnień związanych z filmem.
Kolejny etap zajęć to prace nad scenariuszem własnych dzieł 
filmowych. Tu zajęcia prowadzone były w dwóch grupach I – p. 
Dariusza Dziedzica i II – p. Krzysztofa Dziedzica. Podczas zajęć 
uczniowie napisa-
li scenariusze do 
własnych filmów, 
zaprojektowali i 
przygotowali ko-
stiumy, scenogra-
fię. Nauczyli się 
operować kamerą, 
a także używać 
potrzebnych ak-
cesoriów, statywu, 
lamp i mikrofo-
nów. Następnie 
przystąpiono do 
filmowania sce-
nek na podstawie 
wcześniej powsta-
łych scenariuszy. 
Ta k  p o w s t a ł y 
sceny z filmu pt. 
„Horror w szkole” „Tani kryminał”, „Wywiad”,  „Mikrokosmos” 
oraz „Czarownice”. Młodzież próbowała swoich sił w montażu 
scen z wykorzystaniem komputera i programów do edycji filmów. 
 W ciągu kolejnych dni uczestnicy projektu spotkali się z in-
struktorami zajmującymi się profesjonalnie fotografią i filmem. 
Na spotkaniu z panem Józefem Nosalem nauczyli się jak „pa-
trzeć” przez obiektyw aparatu i kiedy nacisnąć spust migawki, po-
znali zasady kompozycji zdjęcia oraz zasady trójpodziału kadru. 

Podczas zajęć plenerowych wykorzystywali zdobytą wiedzę w 
praktyce. Podczas zajęć z p. Romanem Trzeciakiem poznali tech-
niki filmowania oraz tajniki wiedzy i sztuczki profesjonalistów. 
Dowiedzieli się jak prowadzić kamerę i jakie błędy popełniają 
najczęściej początkujący filmowcy. Następnie nasi filmowcy 

przedstawili swo-
je dokonania  w 
dziedzinie filmu i 
wysłuchali uwag 
profesjonalisty. Po 
zajęciach teore-
tycznych nadszedł 
czas na ćwiczenia 
praktyczne. W ich 
trakcie poznali 
różnice pomiędzy 
amatorskim sprzę-
tem a sprzętem 
dla profesjonali-
stów. Mieli okazję 
wypróbować ten 
sprzęt i poczuć 
się prawdziwy-
mi  filmowcami. 
Uzbrojeni w zdo-

bytą wiedzę oraz w nowe pomysły młodzież kontynuowała swoje 
dokonania w dziedzinie filmowania pod okiem instruktorów. 
Ostatnim etapem  warsztatów był wyjazd do kina do Rzeszowa 
na film 3d pt. „Epoka lodowcowa 3” – film bardzo się wszystkim 
podobał jak również wizyta w miejscowym McDonalds. Naj-
bardziej zaangażowani uczestnicy projektu otrzymali nagrody 
rzeczowe.

Uczestnicy
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Zdanie to, zapamiętane jeszcze ze szko-
ły podstawowej, towarzyszyło mi w 

czerwcu w moim spotkaniu z „Wiecznym 
Miastem”.
 Po zakończeniu roku szkolnego uczest-
nicy wycieczki błyskawicznie przystąpili 
do pakowania bagaży, aby już następnego 
dnia, w sobotę, udać się w daleką podróż.
 Tym razem nauczyciele i pracownicy (a 
także ich rodziny) Zespołu Szkół w Siedli-
skach-Bogusz oraz Szkoły Podstawowej w 
Grudnej Górnej, a także osoby niezwiązane 
ze szkołą, ale pragnące razem z nami odbyć 
tę wycieczkę, udali się pod wodzą pani 
pilot Małgorzaty, do słonecznej Italii.
 Droga była długa, ale upłynęła szybko. 
Nie mogło być inaczej – przecież naj-
ważniejsze to dobre towarzystwo, wśród 
którego nudzić się nie sposób i czas mija 
szybko. Dodatkowo podróż umilały nam 
piękne widoki – szczególnie zachwycające 
były Alpy.
 Pierwszym miastem, do którego za-
witaliśmy, była Wenecja. Piękne, stare 
miasto i jak dzieci z przedszkola określają 
„miasto wodne”. Dlatego też, jak na tę 
nazwę przystało popłynęliśmy popularnym 
w tym miejscu „tramwajem wodnym”. 
Płynąc mogliśmy podziwiać budynki i ich 
wspaniałą architekturę, między innymi 
Pałac Dożów. Mijaliśmy kolejne tramwaje, 
a także przemykały obok nas taksówki, w 
postaci motorówek. Zastanawialiśmy się, 
jak toczy się życie w takim mieście, czy nie 
przeszkadza wszechobecna woda i taki, a 
nie inny środek transportu. Dowiedzieliśmy 
się od pani Małgosi, że jest to miasto, z któ-
rego na stały ląd uciekają przede wszystkim 
ludzie młodzi, mający dosyć uciążliwości 
oraz regularnego podtapiania przez morze 
i szukający wygodniejszego życia. Ale We-
necja tętni życiem za przyczyną ogromnej 
rzeszy turystów, którzy podobnie jak my, 
odwiedzają to przecudnej urody miasto. A 
jest co oglądać. Piękne kanały wypełnione 
gondolami i motorówkami, sklepy kuszące 
wystawami (najciekawsze dla mnie były 
bogato zdobione maski karnawałowe), 
kamienice jak przed latami powstały tak 
w niezmienionej postaci cieszą nasze 
oczy do dziś. Jest to efekt, który ciężko by 
osiągnąć w jakimkolwiek normalnie funk-
cjonującym mieście. Wenecja jest pięknym 
miastem, dla którego czas się zatrzymał.
 Pierwszy nocleg w Italii czekał na nas 

w uroczym mieście Rosolina Mare. Jest to 
niewielka miejscowość, położona nad mo-
rzem Adriatyckim około 60 km na południe 
od Wenecji, posiada szerokie piaszczyste 
plaże, a wyśmienita pogoda zapraszała na 
nie – plażę mieliśmy pod przysłowiowym 
nosem – 300m od hotelu. Grzechem by-
łoby nie wykorzystać takiej okazji. Super 
sprawa – ciepłe morze, piaszczysta plaża, 
leżaki i piękne słońce. Żyć nie umierać.
 Nazajutrz wyjazd w kierunku Rzymu. 
Ale po drodze wstąpiliśmy do miasta 
św. Franciszka – Asyżu. Znowu piękna 
architektura, budynki, wąskie uliczki oraz 
niezapomniane spotkanie ze św. Francisz-
kiem za przyczyną przewodnika – zakon-
nika, który w niekonwencjonalny sposób 

oprowadził nas po bazylice i opowiedział o 
życiu jednego z najbardziej chyba znanych 
i lubianych świętych.
 Po drodze pełnej wrażeń dotarliśmy do 
Arteny (60 km od Rzymu) – miejsca noc-
legów, podczas naszego pobytu w Rzymie.
 Dwa następne dni upłynęły nam na 
zwiedzaniu jednego z najpiękniejszych 
miast, które ma szczególne miejsce w 
historii naszego kontynentu. Nie sposób 
opowiedzieć wszystkiego, ale proszę wie-
rzyć, wszystko co obejrzeliśmy było dla 

nas wspaniałe i warte nie tylko obejrzenia, 
ale i zapamiętania – nie wspominając o 
obfotografowaniu.
 Zwiedziliśmy Bazylikę św. Pawła za 
Murami (San Paolo Fuori le Mura). Zo-
stała prawie całkowicie zniszczona przez 
pożar w 1823 roku. Odbudowa trwała 6 lat 
(1823-1829). Ogromne, imponujące wnę-
trze dzieli na pięć naw 80 kolumn. Pośród 
wielu niezwykle cennych dzieł sztuki, które 
znajdują się w świątyni warto zwrócić uwa-
gę na łuk triumfalny ozdobiony mozaiką z 
V w., baldachim Arnolfo Di Cambio oca-
lony z pożaru, trzynastowieczną mozaikę 
w apsydzie, przedstawiającą Chrystusa z 
Apostołami, piękny kandelabr z XII w. 
i Kaplicę Krzyża Świętego z freskami 
Maderny. Innym wspaniałym arcydziełem 
jest dziedziniec klasztorny zbudowany na 
początku XIII w. przez Vassallettiego.
 Odwiedziliśmy Bazylikę św. Jana na 
Lateranie. Kościół został zbudowany 
na początku IV wieku jako kościół Zba-
wiciela. Podczas pontyfikatu Grzegorza 
Wielkiego zostało zmienione na św. Jana 
Chrzciciela i św. Jan Ewangelisty. Lateran 
początkowo był rezydencją kolejnych pa-
pieży. Tu, w 1300 r. papież Bonifacy VIII 
ogłosił po raz pierwszy jubileusz Roku 
Świętego. Po przeniesieniu siedziby przez 
Benedykta XI do Perugii, a następnie (pod-
czas pontyfikatu Klemensa V do Awinionu 
Lateran został spalony (1308) i ograbiony. 
Dlatego papież Grzegorz XI wracając z 
Awinionu przeniósł siedzibę na Watykan.
 Kolejnym etapem naszej wędrówki 
była Bazylika Santa Maria Maggiore 
(Świętej Marii Większej). Jest ona jest 
położona na wzgórzu Eskwilin. Należy 
wraz z bazylikami: św. Piotra na Waty-
kanie, św. Jana na Lateranie i św. Pawła 
za Murami do kościołów patriarchalnych 
Rzymu i Watykanu. W centralnej części 
znajduje się medalion z postacią Chry-
stusa. Ułożone w pasy sceny ilustrują 
legendę o śniegu, związaną z powstaniem 
bazyliki. Zgodnie z nią papież Liberiusz i 
Rzymianin Jan ujrzeli we śnie Matkę Bo-
ską, która powiedziała im, że w miejscu, 
w którym w środku lata spadnie śnieg, 
zostanie zbudowany kościół. W nocy z 4 
na 5 sierpnia 352 wzgórze Eskwilińskie 
pokrył śnieg. Papież w obecności ludu 
rzymskiego wytyczył zarys przyszłego 
kościoła. Trójnawowe wnętrze bazyliki 

Na siedmiu wzgórzach piętrzy się rzym...

Fragment Forum Romanum

Asyż Gondola w Wenecji
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ma długość 86,0 m. Posadzka ułożona z 
porfiru i marmuru. Renesansowy sufit za-
projektowany przez Giuliano da Sangallo 
został ozdobiony złotem przywiezionym 
przez Krzysztofa Kolumba. W tym sa-
mym dniu odwiedziliśmy jeszcze staro-
żytne katakumby, robiące niesamowite 
wrażenie. Od razu przed oczami stanęły 
mi wyobrażenia pierwszych chrześcijan, 
którzy pod osłoną nocy, w obawie przed 
prześladowaniami, zbierali się właśnie w 
tych ciemnych, ponurych miejscach, aby 
się modlić.
 I nareszcie to, na co, przynajmniej ja 
czekałam – Koloseum. Koloseum jest 
jedną z najwspanialszych budowli an-
tycznych. Kiedyś demonstrowało potęgę 
Rzymu, dzisiaj budzi respekt i zachwyt 
zwiedzających. Budowa rozpoczęła się w 
72 roku za panowania Wespazjana i wy-
kończona w 80 roku przez Tytusa. Nazwa 
Koloseum pochodzi od ogromnego posągu 
Nerona o wysokości 36 m, który znajdował 
się w pobliżu amfiteatru. Koloseum jest 
budowlą na planie owalu o obwodzie 527 
m, długości 188 m i szerokości 156 m, z 
4 kondygnacjami sklepionymi krzyżowo, 
doskonale przemyślanym systemem kory-
tarzy, schodów i wentylacji. 
 Nie można było nie być na Kapito-
lu – wzgórzu, które w dobie cesarstwa 
rzymskiego było duchowym i politycznym 
centrum miasta i pozostaje nim do dziś. 
Z Kapitolu można podziwiać fragmenty 
pozostałości Forum Romanum – serce 
w życiu polityki i społeczeństwa Rzymu 
republikańskiego, między tymi murami 
narodziła i rozwinęła się wielkość Rzymu i 
przyszłe imperium. Wykopaliska archeolo-
giczne ponownie odkryły go i zaprowadziły 
na światło z końcem XIX a początkiem 
XX wieku. Przeszywa go droga Via Sacra, 
uwieczniona w wielu dziełach literackich 
i teatralnych, gdzie miały miejsce triumfy 
generałów rzymskich odnoszących zwy-
cięstwa w bitwach.
 Następny dzień w Rzymie to spotkanie 
na placu św. Piotra z papieżem i tłumem 
ludzi pragnących go zobaczyć. Niezapo-
mniane wrażenie, chociaż nie takie, jakie 
pewno przeżylibyśmy, gdyby zamiast 
Benedykta XVI wyszedł do wiernych 
Jan Paweł II. Ale i jego odwiedziliśmy. 
Przed grobem Jana Pawła II przez chwilkę 
pochyliliśmy głowy i zmówiliśmy krótką 
modlitwę. Krótką, ponieważ odwiedziny u 
grobu „naszego” papieża muszą odbywać 

się sprawnie i nie ma czasu na dłuższe 
przy tym grobie przebywanie. Jest to 
regulowane przez panów w czerni, którzy 
kierują ruchem, w tym tak dla nas ważnym 
miejscu.
 Będąc na placu św. Piotra należy 
wejść również do Bazyliki św. Piotra 
na Watykanie (San Pietro in Vaticano). 
Zbudowana w latach 1506-1626 rzym-
sko-katolicka. To największy kościół na 
świecie i jedno z najważniejszych świętych 
miejsc chrześcijaństwa. Wedle tradycji stoi 
na miejscu ukrzyżowania i pochówku św. 
Piotra, uznawanego za pierwszego papieża 
– jego grób leży pod głównym ołtarzem, 
a nad nim wznosi się kopuła o średnicy 

44m. Wiele malowideł i rzeźb zasługuje 
na naszą uwagę, m.in. – obok wejścia z 
prawej strony za ochronnym szkłem stoi 
bezcenna „Pieta” Michała Anioła, jest rów-
nież brązowy posąg św. Piotra. Prawą stopę 
ma wygładzoną dłońmi zwiedzających 
i pielgrzymów, którzy bardzo chcieliby 
jeszcze w te miejsca powrócić. 
 Jeszcze tylko Fontanna di Trevi oraz 
Plac Hiszpański – są to symbole Rzymu 
włączane do każdej wycieczki. 
 Tradycja mówi, że wrzucenie monety 
do fontanny, przyniesie nam pogodną 
przyszłość i szczęśliwy powrót do Rzymu. 
Fontanna przedstawia Ocean, w górze wóz 

ciągnący przez koniki morskie i trytonów, 
z którego wytryskuje woda dzielona ty-
siącami strumieni na tłum posągów znaj-
dujących się w pobliżu. Pomnik ten czci 
konstrukcję pierwszego wodociągu, któ-
rym doprowadzano wodę pitną do miasta 
Rzymu, zbudowany przez konsula Agrippę 
w 19 roku p.n.e. i wpadał właśnie w tym 
miejscu, gdzie dziś wznosi się fontanna.
 Plac Hiszpański jest z pewnością naj-
słynniejszym placem w Rzymie, zdomino-
wany przez majestatyczne i sławne schody 
Trinitr dei Monti, zbudowane w XVIII 
wieku. U stóp schodów, w centrum placu, 
jest słynna Fontanna della Barcaccia. Plac 
wziął swą nazwę od Ambasady Hiszpań-
skiej, która w tym miejscu ma historyczną 
obecność. 
 Schody hiszpańskie to było nasze 
pożegnanie z Rzymem. Teraz powrót do 
hotelu, kolacja – oczywiście obowiązkowy 
makaron – pakowanie, a nazajutrz wyjazd. 
Ale jeszcze nie udaliśmy się do domu. 
Otóż pojechaliśmy do Manoppello w pro-
wincji Abruzzo. Jest to miejsce, w którym 
znajduje się Sanktuarium Świętego Ob-
licza. Spokojna, cicha miejscowość oraz 
spokojny, cichy kościółek. To tutaj jest 
przechowywana niezwykła relikwia – wi-
zerunek Chrystusa Cierpiącego utrwalony 
na niezwykle delikatnym i najcenniejszym 
materiale świata, tj. bisiorze. W ostatnim 
czasie święte Oblicze stało się przedmio-
tem specjalistycznych studiów. Badacze 
zgadzają się co do tego, że Święte Oblicze 
nie zostało namalowane ręką ludzką i 
dlatego jest to archeropita, tzn. pierwotny 
wizerunek Chrystusa, tj. model, na którym 
przez wieki wzorowali się mistrzowie ma-
larstwa. Należy przyznać, że po rzymskim 
zgiełku, olbrzymich, monumentalnych 
budowlach i placach, Sanktuarium w 
Manoppello sprzyja wyciszeniu, zadumie 
i modlitwie.
 No cóż, pora wracać do domu, wszyst-
ko co dobre kiedyś się kończy. Wracamy 
pięknym wybrzeżem Adriatyku. Wracamy 
pełni wspomnień, fotografii, pamiątek 
Niestety, przynajmniej ja nie do końca 
jestem usatysfakcjonowana wyprawą – nie 
odwiedziliśmy Monte Cassino – miejsca 
tak silnie związanego z naszą historią. Ale 
nic straconego – co się odwlecze to nie 
uciecze. Gdybyśmy wszystko obejrzeli, 
nie byłoby po co wracać, a tak to: Do 
zobaczenia słoneczna Italio!

R.W.

Posąg św. Piotra z brązu

Koloseum Wizerunek Świętego Oblicza
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Kącik  
zdrowia  
apteki „VItA”
Wakacyjna apteczka

Lato to dla większości z nas okres 
urlopowych wyjazdów: nad morze, 

jeziora albo w góry. Niezależnie od 
wybranego miejsca pobytu wiadomo, 
że te dni spędzone poza domem, bez 
pracy i stresów dnia codziennego ko-
rzystnie wpływają na samopoczucie i 
umożliwiają regenerację sił witalnych 
niezbędnych do dobrego funkcjonowania 
naszego organizmu. Jednak nieumiejętne 
korzystanie z uroków słońca, wody czy 
pieszych wędrówek może czasem za-
grażać naszemu zdrowiu. Przez cały rok 
żyjemy w ogromnym napięciu, a kiedy 
w końcu pozwolimy sobie na odprężenie, 
organizm odmawia nam posłuszeństwa. 
Wtedy bowiem stajemy się podatniejsi 
na różne zakażenia, tym bardziej, że w 
nowych miejscach stykamy się z innymi 
niż w domu zarazkami, na które nie za-
wsze jesteśmy uodpornieni. Na szczęście 
z większością infekcji poradzimy sobie 
sami. Leczenie będzie szybsze, jeśli 
jeszcze przed wyjazdem odpowiednio 
skompletujemy wakacyjną apteczkę.
 Przygotowania do podróży, zmiana 
miejsca, klimatu wiążą się ze stresem i 
czasami powodują bezsenność, dlatego 
warto pomyśleć o zabraniu łagodnych, 
ziołowych środków uspokajających. 
Podróż samochodem, samolotem lub 
promem wywołuje u niektórych osób 
nudności, wymioty, zawroty i bóle głowy. 
Tym męczącym dolegliwościom może-
my zapobiec, stosując apteczne środki ła-
godzące objawy choroby lokomocyjnej, 
Do wyboru mamy doustne preparaty oraz 
akupresurowe plasterki, które nakleja się 
na skórę nadgarstka.
 Latem bardzo niebezpieczne bywają 
również zatrucia pokarmowe. Ciepło 
sprzyja rozwojowi różnych bakterii i 
innych drobnoustrojów, dlatego przed 
wyjazdem powinniśmy zaopatrzyć się w 
środki przeciw biegunkom i zatruciom, 
zwłaszcza, gdy będziemy stołować się w 
przypadkowych miejscach. Trochę stare-
go tłuszczu, nieświeże lody, kremówki 
czy majonezowe sałatki łatwo mogą spra-
wić, że żołądek odmówi posłuszeństwa. 
Jak można zmniejszyć ryzyko zatrucia 
pokarmowego? Oto kilka podstawowych 
zasad obchodzenia się z żywnością. 
Przed każdym kontaktem z produktem 
żywnościowym należy dokładnie myć 

ręce, a owoce i warzywa myć przed 
spożyciem, produkty szybko psujące się 
należy przechowywać w lodówce. Warto 
także unikać nieprzegotowanej wody z 
kranu i żywności zawierającej surowe 
jaja (zwłaszcza latem). Pamiętajmy o 
tym, by nie zamrażać ponownie raz roz-
mrożonej żywności oraz nie odgrzewać 
ugotowanych potraw więcej niż raz. Przy 
zatruciach pokarmowych zwykle poja-
wia się uciążliwa biegunka i wymioty, 
czasami bolą też mięśnie i brzuch. Te 
objawy możemy złagodzić przy pomocy 
leków dostępnych bez recepty lekarskiej. 
Pamiętajmy jednak, że gdy czujemy się 
mocno osłabieni, gorączkujemy, a torsje 
są bardzo silne należy skorzystać z po-
rady lekarza.
 W okresie letnim częściej korzysta-
my ze wspólnych łazienek i toalet. Aby 
uniknąć przykrych infekcji czy zakażeń 
intymnych pamiętajmy przede wszyst-
kim o zachowaniu podstawowych zasad 
higieny. Jeśli miewamy skłonność do 
zapalenia pęcherza, przed wyjazdem 
zaopatrzmy się w preparat o moczopęd-
nych i oczyszczających właściwościach. 
Częstą letnią przypadłością, zwłaszcza 
kobiet lubiących kąpiele w publicznych 
basenach, są niewątpliwie bakteryjne i 
grzybicze zapalenia pochwy. Profilak-
tycznie możemy przyjmować specjalne 
probiotyki dla kobiet zawierające bak-
terie kwasu mlekowego, które pomogą 
nam zapobiec przykrym dolegliwościom 
układu moczowo-płciowego. Na waka-
cjach, zdani na wspólne prysznice czy 
brodziki, często padamy ofiarą grzybicy 
stóp, pamiętajmy więc by na wakacje 
zabrać preparaty przeciwgrzybicze i 
zapobiegające poceniu stóp.
 Komary, meszki, osy, pszczoły, 
kleszcze to niemili, lecz nieuniknieni 
towarzysze podróży. Dlatego pakując się 
na wypoczynek zaopatrzmy się w odpo-
wiedni odstraszacz w postaci spryskiwa-
cza lub żelu, które ochronią nas przed 
ukąszeniami. Do przemywania ranek po 
ukłuciu możemy użyć specjalnego żelu 
dostępnego bez recepty lub gazika nasą-
czonego spirytusem czy wodą utlenioną.
 W czasie urlopu często ujawnia się 
również alergia, zwłaszcza po zjedzeniu 
czegoś nowego, dotknięciu nieznanej 
rośliny lub ukąszeniu owada. Może też 
okazać się, że jesteśmy nadwrażliwi na 
promienie słoneczne i zamiast brązowej 
opalenizny pojawi się swędząca wysyp-
ka. Z reguły pierwszym objawem jest 
napadowe kichanie i wodnisty katar 
albo suchy, męczący kaszel czy nawet 
trudności z oddychaniem. Na alergeny 
(zarówno te działające bezpośrednio 
na skórę, jak i pochodzące z żywności) 
możemy również zareagować wysypką, 

zaczerwienieniem i plamkami nawet na 
całym ciele. Po ugryzieniu przez owada 
mogą pojawić się obrzęk i swędzenie 
skóry, a niekiedy bolesne grudki i bą-
ble. Szczególną czujność powinniśmy 
jednak zachować, gdy w przeszłości 
zdarzyło nam się jakiekolwiek uczulenie. 
Dlatego wyjeżdżając na wakacje, lepiej 
zabierzmy ze sobą leki przeciwalergiczne 
oraz specyfiki łagodzące skutki ukąszeń 
owadów.
 Długie przebywanie na słońcu nie 
jest korzystne dla skóry, włosów i oczu. 
W celu zapewnienia sobie należytej 
ochrony stosujmy odpowiednie kremy 
do opalania z filtrami oraz balsamy i 
żele łagodzące po opalaniu. Pamiętajmy 
o okularach przeciwsłonecznych, nakry-
ciu na głowę i uzupełnianiu płynów (co 
najmniej 1,5-2 l dziennie), a między 11 
a 16 godziną starajmy się unikać słońca.
 Nie zapomnijmy zabrać ze sobą 
preparatów stosowanych na pierwsze 
objawy grypy czy przeziębienia. Na ból 
gardła, uczucie drapania, pieczenia czy 
kłucia zalecane są pastylki do ssania lub 
płyny do płukania gardła. Na wakacje 
warto zabrać ze sobą popularne leki 
przeciwgorączkowe, przeciwbólowe i 
przeciwzapalne (w przypadku małych 
dzieci najlepsze będą czopki). Kiedy 
sprawcami kłopotów są wirusy, po 2-3 
dniach nieprzyjemne dolegliwości ustę-
pują. Jeśli jednak tak się nie stanie (np. 
przy zakażeniu bakteriami), trzeba pójść 
do lekarza i zażyć antybiotyk.
 Podczas urlopu więcej się ruszamy, 
bo nadrabiamy całoroczne lenistwo. 
Nic więc dziwnego, że wtedy częściej 
zdarzają nam się różne kontuzje. W ra-
zie skaleczenia przemyjmy skórę zimną 
wodą z mydłem, a następnie wodą utle-
nioną i osłońmy ją sterylnym plastrem z 
opatrunkiem. Każde miejsce po urazie 
(np. stłuczeniu, skręceniu) powinno być 
jak najszybciej schłodzone, najlepiej od 
razu przyłożyć na nie kostki lodu. Przez 
kilka dni po urazie warto dodatkowo 
smarować skórę maściami lub żelami 
przyspieszającymi wchłanianie się 
krwiaka lub przeciwbólowymi.
 Aby letnie przypadłości nie zepsuły 
nam urlopu, przygotujmy się na ich 
szybkie pokonanie, a naszą bronią niech 
będzie urlopowa apteczka. O pomoc w jej 
skompletowaniu poprośmy farmaceutę 
w naszej aptece. Zawsze pamiętajmy 
jednak, że gdy doraźne środki zapobie-
gawcze nie przyniosą ulgi, szczególnie w 
przypadku zatruć czy ukąszeń owadów, 
powinniśmy jak najszybciej skontakto-
wać się z lekarzem.
 Dużo zdrowia i wspaniałego odpo-
czynku!

mgr farmacji Monika Miałkowska

Informacja o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci
 Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostku informuje, że od 3 sierpnia 2009 r. można już rozliczać ra-
chunki na zakup książek w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Rachunki wraz z oświadczeniem o numerze rachunku 
bankowego, na który będzie przekazane dofinansowanie należy składać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, pokój nr 16. 
Podstawą wypłaty jest faktura VAT wystawiona na rodzica ucznia, któremu świadczenie przysługuje.
 Informujemy również, że do końca sierpnia br. można jeszcze składać wnioski o wyprawkę do dyrektora szkoły, do 
której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2009/2010. Dofinansowanie podręczników w ramach wyprawki obejmuje 
uczniów klas I-III szkoły podstawowej i I gimnazjum, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto w 
miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
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W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do dnia 01 września 2009r. wadium w wysokości 10% ceny wywo-
ławczej, w formie przewidzianej w paragrafie nr 4 ust. 3 (tj. w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopusz-
czonych do obrotu publicznego) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na 
zbywanie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108). Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: Bank Spółdzielczy Rzemiosła Oddział 
w Brzostku Nr 59 85890006 0080 0210 2020 0005, w innej formie do kasy Urzędu Miejskiego w Brzostku.
Przez wpłatę za pomocą przelewu bankowego uważa się datę wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku. Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po 
zakończeniu przetargu. Cena wywoławcza stanowi kwotę netto, w związku z czym do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony 
podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22%, co łącznie stanowić będzie cenę nabycia działki. Jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał 
przetarg uchyli się od zawarcia umowy, w szczególności nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy określonym przez organizatora przetargu 
w zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.
Uwaga: nieruchomości sprzedawane są według ewidencji geodezyjnej bez okazania granic, przez to Gmina nie bierze odpowiedzialności za 
ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargów jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.

Lp. Nr działki Pow.(m2) Nr KW Opis 
nieruchomości

Przeznaczenie  
w planie Położenie Cena wywoławcza  

netto (zł) Wadium (zł)
1 897/4 1 900 70 057 budowlana brak Brzostek 2 16 916.- 1 692.-
2 897/5 2 000 70 057 budowlana brak Brzostek 2 17 776.- 1 778.-
3 897/6 2 400 70 057 budowlana brak Brzostek 2 21 220.- 2 122.-

Lp. Nr działki Pow. (m2) Nr KW Opis 
nieruchomości

Przeznaczenie 
w planie Położenie Cena wywoławcza 

netto (zł) Wadium (zł)
1 85/6 1600 26 654 budowlana brak Siedliska-Bogusz 11 831.- 1 184.-
2 186/4 3600 70 522 budowlana brak Siedliska-Bogusz 21 917.- 2 192.-

Lp. Nr 
działki Pow. (m2) Nr KW Opis 

nieruchomości
Przeznaczenie 

w planie Położenie Cena wywoławcza 
netto (zł) Wadium (zł)

1 1152/6
1152/7

900
900

1 800
26 654 budowlana brak Siedliska-Bogusz 11 915.- 1 192.-

2 1152/8
1152/9

1000
1000
2 000

26 654 budowlana brak Siedliska-Bogusz 13 207.- 1 321.-

3 1152/10
1152/11

900
800

1 700
26 654 budowlana brak Siedliska-Bogusz 11 270.- 1 127.-

Burmistrz Brzostku ogłasza II PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Brzostek 2 stanowiących własność Gminy Brzostek

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603) oraz rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nieru-
chomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108) Burmistrz Brzostku ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższych nieruchomości: 
działki budowlane oznaczone nr ewid. 897/4, 897/5, 897/6 położone w obrębie Brzostek 2, objęte Księgą Wieczystą Nr 70 057, 
stanowiące własność Gminy Brzostek, wolne od obciążeń.
Działki te położone w obrębie zabudowy zagrodowej i gruntów użytkowanych rolniczo. Teren uzbrojony w sieci komunalne: elektryczną, 
gazociąg. Teren płaski w kształcie trapezu. Dojazd z drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej
Zgodnie z decyzją z dnia 11.07.2007r Wójta Gminy Brzostek Nr RGiMK.IV.7331-47/2007 Wójta Gminy Brzostek działki te prze-
znaczone są pod budowę trzech budynków mieszkalnych.

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  
W DNIU 04 WRZEŚNIA 2009r. O GODZ. 11: 00 W BIURZE BURMISTRZA BRZOSTKU

Burmistrz Brzostku ogłasza V PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach-Bogusz stanowiących własność Gminy Brzostek

na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603) oraz rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nieru-
chomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108) Burmistrz Brzostku ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższych nieruchomości: 
działka budowlana oznaczona nr ewid. 85/6 o pow. 0,16 ha i działka budowlana oznaczona nr ewid. 186/4 o pow. 0,36 ha, położone 
w Siedliskach-Bogusz, objęte Księgą Wieczystą Nr 26 654 i KW Nr 70 522 stanowiące własność Gminy Brzostek, wolne od obciążeń.
Działka ozn. nr ewid. 85/6 położona jest w obrębie zabudowy zagrodowej, na stoku. Obecnie użytkowana rolniczo. Teren płaski, uzbro-
jony w sieci komunalne: sieć energetyczna, gazociąg. Dojazd z drogi o nawierzchni asfaltowej, natomiast działka ozn. nr ewid. 186/4 
jest to grunt położony w obrębie zabudowy zagrodowej, wzdłuż drogi powiatowej na stoku. Teren płaski, uzbrojony w sieci komunalne: 
sieć energetyczna, gazociąg. Dojazd z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Obecnie użytkowany rolniczo. Około 50% działki należy 
przeznaczyć na teren zieleni, ze względu na silnie zróżnicowaną konfigurację. 
Zgodnie z decyzjami z dnia 14.09.2004 roku Nr RGiMK.IV.7431-48-49/2004 Wójta Gminy w Brzostku o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu, działki te przeznaczone zostały pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

V PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  
W DNIU 04 WRZEŚNIA 2009r. 10:30  W BIURZE BURMISTRZA BRZOSTKU

Burmistrz Brzostku ogłasza V PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach-Bogusz stanowiących własność Gminy Brzostek

na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603) oraz rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nieru-
chomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108) Burmistrz Brzostku ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższych nieruchomości: 
działki budowlane oznaczone nr ewid. 1152/6, 1152/7, 1152/8, 1152/9, 1152/10, 1152/11 położone w Siedliskach-Bogusz, objęte 
Księgą Wieczystą Nr 26 654 stanowiące własność Gminy Brzostek, wolne od obciążeń. Dojazd z drogi o nawierzchni nieutwardzonej. 
W pobliżu sieci komunalne: sieć elektryczna, gazociąg. Działki te położone są w obrębie zabudowy mieszkaniowej na skraju kompleksu 
leśnego obok obiektów oświatowych (w odległości około 200m). 
Zgodnie z decyzjami z dnia 14.08.2008 roku Nr RGiMK.IV.7431-24,25,26/2008 Wójta Gminy w Brzostku o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, działki te przeznaczone zostały pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

V PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  
W DNIU 04 WRZEŚNIA 2009r. 10:15  W BIURZE BURMISTRZA BRZOSTKU
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Dekoracje ślubne w kościele, 
wystrój sal weselnych, kolorysty-
ka podyktowana przez klienta, 
kwiaty sztuczne i żywe na ży-

czenie, bukiety ozdobne. 
Rozmowy niezobowiązujące. 

Zapraszamy 
Brzostek

tel. 511 723 030

Fundacja Wspomagania Wsi  
w Warszawie ul. J. Bellottiego 1
RURAL DEVELOPMENT FOUNDATION

Program Mikropożyczek na 2009 r. dla 
mieszkańców województwa podkarpackiego 

(program PL-480)
Informacje dotyczące warunków pożyczki:
 kwota pożyczki wynosi do 20 000 PLN
 okres  spłaty do 48 miesięcy
 okres karencji w spłacie - 2 miesiące
 oprocentowanie 0% (pożyczka 

bezprocentowa)
 opłata prowizyjna 3% kwoty (jedyny koszt 

pożyczki)
 przyznawanie pożyczek i wypłaty co 14 dni

Kto może otrzymać pożyczkę:
 osoby rozpoczynające lub prowadzące działalność 

gospodarczą
 osoby prowadzące gospodarstwo agroturystyczne
 osoby zajmujące się pszczelarstwem lub uprawą 

ziół
Wnioski pożyczkowe przygotowuje doradca tere-
nowy Mariusz Grygiel tel. 608-478-265 lub 014-
6830-319. Nasze pożyczki są korzystne i łatwe 
do uzyskania. 

Zapraszamy

Pod takim hasłem w pierwszą niedzielę 
sierpnia odbyła się impreza plenerowa 

w miejscowości Krzywe w gminie Dydnia. 
Wziął w niej również udział młodzie-
żowy zespół DESERT reprezentując 
gminę Brzostek i 
Centrum Kultury i 
Czytelnictwa.
 Dz ies ięć  l a t 
temu w 1999 r. 
zostało podpisa-
ne porozumienie 
o  w s p ó ł p r a c y 
między wójtami i 
ośrodkami kultu-
ry następujących 
gmin: Brzostek, 
Dukla, Dydnia, 
Frysztak, Nowy 
Żmigród, Wielo-
pole Skrzyńskie i 
Wiśniowa. Przed-
miotem porozumienia jest współpraca 
gmin oraz gminnych instytucji kultury 
w zakresie działalności kulturalnej, spor-
towej i turystycznej poprzez wymianę 
doświadczeń amatorskich zespołów, 
organizację wspólnych imprez sportowo-
rekreacyjnych, popularyzację dorobku 
kulturalnego i twórczości ludowej gmin 
oraz popularyzację ich walorów krajobra-
zowych.
 W tegorocznym spotkaniu współpra-
cujących gmin prezentował się zespół 
DESERT działający pod patronatem Domu 

Kultury w Brzostku. Zespół powstał nie-
dawno, gdyż we wrześniu ubiegłego roku i 
skupia młodzież w bardzo młodym wieku, 
bo uczącą się, a najmłodszy jego członek 
jest uczniem szkoły podstawowej. Jest to 

zespół niemal rodzinny bowiem połowę 
jego składu stanowią bracia Tyburowscy. 
W skład zespołu wchodzą: Krzysztof, 
Artur i Bartek Tyburowscy, Paulina Zięba, 
Sebastian Smoła oraz Kamil Nowicki. 
Pomimo niewielkiego stażu zespół zdobył 
wyróżnienie w konkursie powiatowym 
„Śpiewam bo lubię” w Dębicy. Ma za 
sobą wiele koncertów. Występował m.in. 
w eliminacjach gminnych Finału WOŚP, 
uświetnił swym występem historyczny 
moment odzyskania praw miejskich przez 
Brzostek (Sylwester na Rynku), nie zabra-

kło go na inauguracji IX Ogólnopolskiego 
Spływu Kajakowego Doliną Wisłoki, a tak-
że na niedawno organizowanych Dniach 
Ziemi Brzosteckiej. Zarówno wcześniejsze 
występy zespołu, jak i ostatni koncert, spo-
tkał się z dużym uznaniem publiczności.
 Również niemałym zainteresowaniem 
mieszkańców zebranych na festynie 

cieszyły się fol-
dery, widokówki 
oraz publikacje: „Z 
Brzostku rodem”  
Z. Rogali, „Z dzie-
jów Brzostku” ks. 
Stanaszka oraz 
„Brzosteckie prze-
pisy kucharskie” 
wydane przez Sto-
warzyszenie Pro-
mocji i Rozwoju 
gminy Brzostek 
- prezentowane na 
stoisku i mające 
na celu reklamę 
naszej gminy. 

 Była to sympatyczna impreza promu-
jąca dorobek zaprzyjaźnionych gmin, na 
której można było nie tylko podziwiać 
prezentujące się zespoły amatorskie i 
twórców ludowych, ale również zwiedzić 
regionalne zbiory muzealne w niedużym 
mini-muzeum zorganizowanym przez 
panią Bogusławę Krzywonos, społecznego 
animatora kultury w Krzywym gm. Dyd-
nia.
 Sądzę, że organizacja tego typu imprezy 
jest interesującą propozycją na lato.

E.M.

Lato z kulturą gmin zaprzyjaźnionych
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ROZWIĄZANIE: 
SIERPIEŃ 2009

KrZYŻÓWKOWe PuZZLe
Zamieszczone na dole kwadraty należy 
wstawić do diagramu powyżej tak, aby 
powstała poprawna krzyżówka. Jeden 
kwadrat dla ułatwienia został ujawniony.
Rozwiązania wpisane do kuponu zamiesz-
czonego na dole strony dostarczone do 
31 sierpnia 2009 r. do Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 
w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: GDY W LIPCU SŁOŃCE 
DOPIEKA BURZA NIEDALEKA.
Nagrodę książkową wylosował TADE-
USZ KOLBUSZ z Bukowej.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do 
Domu Kultury w Brzostku. J. Nosal
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jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Dostaniesz jak będziesz grzeczny  
– mówi chirurg przed operacją.
– Do kogo pan mówi, doktorze? –  pyta 
pacjent.
– Do tego kota, który siedzi pod 
krzesłem.

		
Uczeń napisał na tablicy
– „Fczoraj byłem w szkole”.
Zdenerwowana nauczycielka pyta 
sąsiada z ławki:
– Czy twój kolega napisał to zdanie 
poprawnie?
–  Oczywiście, że nie. Przecież wczoraj 
była niedziela.

		
Rozmawiają dwie koleżanki:
–  Czy Zośka ma jeszcze te ataki szału?
– Nie, ponoć wyleczył ją pewien 
zielarz.
– Nie wierzę w zielarzy. A co jej 
doradził?
– Powiedział, że to objaw starości.

		
Po kilku dniach pożycia młody mąż 
prosi żonę:
– Kochanie może ugotowałabyś coś 
innego niż tylko gulasz?
– Zawsze gotuję coś innego, ale to 
nie moja wina, że ciągle wychodzi 
mi gulasz.

		
Dwaj przyjaciele dyskutują:
– Składam wniosek rozwodowy. Żona 
nie odzywa się do mnie od pół roku.
– Nie rób tego. A gdzie znajdziesz 
taką drugą?

		
Nigdy mnie więcej nie zobaczysz  
– krzyczy żona do męża po małżeń-
skiej kłótni, po czym wychodzi. Za 
chwilę wraca.
– Masz szczęście. Pociąg mi odjechał.
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W dniach 16-18 lipca br. odbyła się 
już IX edycja spływu kajakowego 

rzeką Wisłoką. Współorganizatorami 
tegorocznego spływu byli: Burmistrz 
Brzostku, Wójt Gminy Dębica, Burmistrz 
Miasta Dębica, Wójt Gminy Jodłowa, 
Burmistrz Pilzna, Wójt Gminy Żyraków, 
Starosta Powiatu Dębickiego, Wójt Gminy 
Brzyska. Do organizacji spływu w tym 
roku przyłączyła się gmina Brzyska, w 
związku z tym trasa spływu została wy-
dłużona i rozpoczęła się w Kłodawie, tam 
też odbyło się przyjmowanie i weryfikacja 
uczestników. Meta spływu tradycyjnie 
znajdowała się przed zaporą w Strzegoci-
cach, tam przywitano uczestników spływu 
piknikiem kajakarskim, podczas którego 
rozegrane zostały liczne gry sprawnościo-
we, przeprowadzono również Przegląd 
Piosenki Turystycznej. W sobotę 18 lipca 
br. odbył się II etap spływu z Pilzna do 
Kozłowa. Meta znajdowała się w Ośrodku 
Rekreacyjno-Wypoczynkowym Jałowce, 
tam jak co roku, odbyły się zawody w 
pływaniu na byle czym. Naszą Gminę w 
spływie rzeką Wisłoką  reprezentowało 5 
osad, w skład których wchodzili: Sebastian 
Zięba, Piotr Sieńkowski, Łukasz Potrzeba, 

Piotr Staniszewski, Artur Sarnecki, Patryk 
Chomiszczak, Sebastian Nowicki, Grze-
gorz  Strączek, Jurek Kawalec, Szczepan 
Michalik. Mimo zmiany terminu spływu 
brało w nim udział aż 133 kajakarzy. Ma-

lownicze dorzecze Wisłoki, czyste powie-
trze, różnorodność rzeźby terenu, wszystko 
to zachęca  miłośników tego sportu do 
uczestnictwa w kajakowym szaleństwie.

M.Cz.

IX OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY WISŁOKA 2009

Reprezentacja Gminy Brzostek z Burmistrzem Leszkiem Bieńkiem

Szczepan Michalik i Jurek Kawalec na starcie

Brzostecka reprezentacja w pływaniu na byle czymPrzenoska przez most pontonowy w Kleciach

W oczekiwaniu na start
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Kącik 
fotograficzny

Fot. Adrian Wójcik z Brzostku

Fot. Joanna Hołowicka z Woli BrzosteckiejFot. Katarzyna Zięba z Brzostku

Fot. Katarzyna Zięba z Brzostku

Fot. Agnieszka Błaszczyk

Fot. Grzegorz Synowiecki z Brzostku


